
 
    
 
 

 
 

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 

ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมลู 
 

 
 ด้วย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 
ปฏิบตัิงานด้านบันทึกข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ชื่อต ำแหน่ง จ้างเหมาบรกิาร ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมลู จ านวน 1 อัตรา 
๒. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) เป็นเพศหญิง หรือชาย มีสญัชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ต่ ากว่า 18 - 50 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ข้ึนไป 
   ๒.๓ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. มีความรู้ความสามารถหรอืประสบการณ์การท างาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms Office: Word, Excel, Power point เป็นอย่างด ี
 3. มีความช่ือสัตย์ ความน่าเช่ือถือ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิภาณไหวพริบดี  
มีทัศนคติที่ดีในการท างานและองค์กร การท างานเป็นทีม พฒันาตนเองอยู่เสมอ มีใจรักในงานใหบ้ริการ 
3. ระยะเวลำจำ้ง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสญัญา ถึง 30 กันยายน 2565 
4. อัตรำค่ำจ้ำง 13,285.- บาท/เดือน 
๕. ลักษณะงำนท่ีต้องปฏิบัติ 
    ๕.๑ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมลู การรับ – ส่งหนังสอืทางราชการ 
    ๕.๒ ปฏิบตัิงานด้านการบันทึกข้อมลูการประชุมและจัดเตรียมข้อมลูตามระเบียบวาระต่าง ๆ 
    ๕.๓ ปฏิบัติงานด้านถ่ายเอกสารและสแกนเอกสารหนังสอืราชการต่าง ๆ 
    ๕.๔ ปฏิบัติงานด้านรับและต่อโทรศัพท์ โทรสารพร้อมจดัท าทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์และโทรสาร 
    ๕.๕ ปฏิบัติงานด้านการจัดท าค าสั่งการตรวจเวรยามรกัษาการณ์ 
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    ๕.๖ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชี โดยการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการเงนิ 
    ๕.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๖. กำรรับสมัคร 
    ๖.๑ วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน 
การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 สอบถามได้ที่หมายเลข 0 3233 7258 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครแต่อย่างใด 
    6.2 หลักฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันย่ืนใบสมัคร) 
จ านวน 1 รูป 
 (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัติวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือปรญิญาบัตรกรณีใช้วุฒิ
ปริญญาตรีข้ึนไปหรอืหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) โดยจะต้องส าเรจ็การศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผูม้ีอ านาจภายในวันปิดรบัสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔) ส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕) ใบรบัรองแพทย์ ซึง่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน 
 (6) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบสด.๙) ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ในการณีที่มีการ
เปลี่ยนช่ือหรือสกุล) จ านวนอย่างละ 1 ใบ 
 (๗) ประวัติการท างาน (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ ให้ผูส้มัครเขียนค ารบัรองว่า “ส าเนาถูกตอ้ง” และลงช่ือก ากับเอกสารทุกฉบบัไว้ด้วย 
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้เขำ้รับกำรสอบคัดเลือก 
    ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ทางเว็บไซตศู์นย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 หรือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
8. วิธีกำรสอบคัดเลือก 
    ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จะด าเนินการสอบคัดเลือกด้วยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วย
วิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
๙. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
    ๙.๑ ประกาศผลวันที่ ๘ ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
หรือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
    ๙.๒ เริ่มปฏิบัตงิาน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
๑๐. กำรท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
    10.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะตอ้งท าสัญญาจ้างตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ก าหนด 
    10.๒ ผู้ผ่านการเลอืกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจ้างของทางราชการส่วนท้องถ่ิน 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
       (นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ) 
      ผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 5 
           ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 


