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ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
----------------------------ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ของสถาบัน จานวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความข้อ 12 ของ
ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ประจาในสถาบัน พ.ศ. 2560 และระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการสรรหา
การคัดเลื อก การบรรจุ แต่งตั้งบุ คลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 จึงประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่ ง ขั น ฯ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน)
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ระดับตาแหน่ง
ปฏิบัติงาน
วุฒิ ปวส.

จานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน (บาท)
13,830

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้ซึ่งจะได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 10 ของข้อบังคับสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับผู้ปฏิบัติงานประจาในสถาบัน พ.ศ.
2560 ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี สาหรับชายต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้วหรือเป็น
ทหารกองหนุน ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสภากาชาดไทย
(2) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่อมในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีตาแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่น

-25. การรับสมัครสอบ
5.1 วัน เวลา ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2256
4092-7 ต่อ 124
5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
1) ใบสมัครงาน ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี
ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครงานได้ทางเว็บไซต์
www.stin.ac.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครงาน” หรือใบสมัครงานที่แนบท้ายประกาศนี้
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ของสถานศึ ก ษาใดจะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกั บ การส าเร็จ การศึก ษาตามหลั กสู ต รของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร คือวันที่ 3 กันยายน 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่ 3 กันยายน 2562 มายื่นแทน จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น หนังสือสาคัญ (สด.8) หรือใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ในกรณีชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
ให้ ผู้ ส มั ค รสอบส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มแนบหลั ก ฐานการสมั ค รตามข้ อ 5.2 ทาง E-mail :
hr.recruit@stin.ac.th สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และเซ็นชื่อ
กากับ พร้อมนาตัวจริงมาแสดงในวันสอบแข่งขัน
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
- วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 100 บาท
ชาระค่าธรรมเนียมในการสอบ ได้ที่
ชื่อบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 408-121480-4 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

-3และส่ ง หลั ก ฐานการช าระเงิ น เข้ า มาที่ E-mail : hr.recruit@stin.ac.th พร้ อ มเขี ย นชื่ อ
นามสกุล และชื่อตาแหน่งที่สมัครสอบมาให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 หากพ้นกาหนดตามวันที่
กาหนดจะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในตาแหน่งที่สมัครสอบ
หมายเหตุ

ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งตาแหน่งเท่านั้น
ค่าธรรมเนียม จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เงื่อนไขในการรรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบัน โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติของสถาบันการศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 กันยายน 2562 ทั้งนี้
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็น
ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สถาบันจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม
สถาบันจะดาเนินการทางคดีอาญาต่อไป
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใน
วันที่ 6 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.stin.ac.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครงาน” > ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น
8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้ ส มั ค รสอบในต าแหน่ ง ใดจะต้ อ งสอบวิ ช าเฉพาะต าแหน่ ง นั้ น ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ น
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย)
8.3 การสอบแข่งขันภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
8.4 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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สัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
ทั้งนี้ จะดาเนินการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และวัดความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
9. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบแข่งขัน
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ
ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน
(ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
10. การแต่งกายในวันสอบแข่งขันผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพ
ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบ ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด
11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความสามารถทั่ ว ไป
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนในการ
สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
12.1 สถาบันจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลาดับคะแนนรวมจากมากไปน้อย
หากคะแนนสอบเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
12.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แนบท้ายประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
---------------------------------------ตาแหน่งที่ 1

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน)
หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือการเงิน
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน
5. มีประสบการณ์ทางานด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
6. สามารถทางานนอกเวลาปฏิบัติงานได้
7. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
8. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์วงเงินค้าประกัน จานวน 50,000-200,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่
สถาบันกาหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานจัดทางบใบสาคัญต่าง ๆ งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเสร็จรับเงินและใบสาคัญรับเงิน งานลง
บันทึกเพื่อคัดแยกหมวดและประเภทของงบประมาณ งานตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขเพื่อควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ งานตรวจสอบความถูกต้องของการหักงบประมาณ งานลงบันทึกการหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท
งานออกใบวางบิลให้บริษัท ร้านค้า งานเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตวิชาสอบ
1. สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
- ทดสอบบุคลิกภาพ
2. สอบคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Power point
3. สอบสัมภาษณ์
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
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หลักเกณฑ์ในการทาสัญญาค้าประกันบุคลากรสถาบัน
(สาหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุโดยตรง)
1. คุณสมบัติของบุคคลที่จะค้าประกัน
1.1 บิดาหรือมารดา หรือ
1.2 พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันกับบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่มีอาชีพ
เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
1.3 กรณีไม่มีบุคคลตามข้อ 1.1 และ 1.2 ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย หรือบุคลากรสถาบัน ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และมีอัตราเงินเดือน
ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาท โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
1.4 บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นผู้น่าเชื่อถือ
1.5 ห้ามเป็นคู่สมรส เนื่องจากถือเป็นบุคคลเดียวกัน
2. วงเงินค้าประกัน
ตาแหน่งที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุโดยตรง ให้ค้าประกันในวงเงิน 50,000-200,000 บาท
โดยพิจารณาตามความสาคัญและความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
3. หลักประกัน
3.1 กรณีค้าประกันตามข้อ 2 ให้ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน ได้แก่ เงินสด หรือหนังสือสัญญาค้าประกันของธนาคาร
(L.G / Letter of Guarantee)
3.2 กรณีการค้าประกันตามข้อ 2 อาจใช้บุคคลค้าประกัน
เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย หรือบุคลากรสถาบัน
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และมีอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท ข้าราชการทหาร หรือตารวจที่มียศตั้งแต่
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตารวจเอกขึ้นไป
3.3 ในกรณีที่เป็นผู้ค้าประกันตามข้อ 3.2 ได้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้หน่วยทรัพยากรบุคคล
ติดต่อแจ้งให้ผู้ค้าประกันทาหนังสือยืนยันการค้าประกันต่อไปทุก ๆ ปี
หากผู้ค้าประกันดังกล่าวไม่ยืนยัน หรือได้เสียชีวิตไปแล้ว จะต้องจัดหาบุคคลอื่นมาค้าประกันแทน หรืออาจ
เปลี่ยนเป็นการนาหลักทรัพย์มาค้าประกันต่อไปทุก ๆ ปี
กรณีที่ผู้ทาสัญญาปฏิบัติงานบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองวางเป็นประกัน โดยไม่มีบุคคลค้าประกัน ทรัพย์สินนั้นจะต้องมีมูลค่าตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย กาหนด
-------------------

ใบสมัครเลขที่........................

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

ใบสมัครงาน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1. ตาแหน่งงานที่สมัคร...........................................................................................................................................
2. วุฒิการศึกษา.............................................................สาขา/วิชาเอก...............................................................
3. ข้อมูลส่วนตัว
3.1 ชื่อ-นามสกุล
(นาย, นาง, นางสาว).....................................................นามสกุล...........................................................
3.2 สัญชาติ..................................................................................ศาสนา...............................................................
3.3 วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................อายุ..................................ปี (นับถึงวันสมัคร)
3.4 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่...................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..........................................เมื่อวันที.่ ...............................หมดอายุวนั ที่.........................................
3.5 ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย......................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง..................................................................................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์...............................................
3.6 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที.่ ...................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง..................................................................................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์...............................................
E-mail ……………..…...……………………………… โทรศัพท์มือถือ………..................................………....…………...
3.7 บิดาชื่อ......................................นามสกุล.................................สัญชาติ.....................อาชีพ..............................
มารดาชื่อ...............................นามสกุล...............................สัญชาติ...................อาชีพ............................
3.8 สถานภาพ
โสด
สมรส หย่า หม้าย
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
คู่สมรสชื่อ.................................นามสกุล............................สัญชาติ...................อาชีพ..........................
ตาแหน่ง......................................................................................อายุงาน.................ปี.........................เดือน
สถานที่ทางาน........................................................................................โทรศัพท์............................................

-24. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิการศึกษาที่ได้รับให้ครบ 3 ช่อง โดยเรียงลาดับจากวุฒิสูงสุด)
ปี พ.ศ.
ตั้งแต่
ถึง

สถานศึกษา

คะแนนเฉลี่ย
ต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

5. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดระบุรายละเอียดของงานที่ทาเรียงลาดับจากปัจจุบัน)
วัน เดือน ปี
ตั้งแต่
ว/ด/ป

ถึง
ว/ด/ป

ชื่อสถานที่ทางาน/ฝึกงาน

ตาแหน่งงานและ
ลักษณะงาน

เงินเดือน
ครั้งสุดท้าย
ก่อนออก
(บาท)

เหตุที่ออก
(ถ้ามีความผิด
ให้ระบุด้วย)

6. ความรูค้ วามสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
ด้าน

รายละเอียด

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ภาษา
คอมพิวเตอร์
อื่นๆ
7. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
(โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
(ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งปัจจุบัน

ที่ทางานปัจจุบนั และ
โทรศัพท์

ระบุความสัมพันธ์
กับท่าน

-38. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งตามประกาศรั บสมัครและคุณ สมบัติทั่วไปครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 10 ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล สาหรับผู้ปฏิบัติงานประจาในสถาบัน พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี สาหรับชายต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้วหรือเป็นทหาร
กองหนุน ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสภากาชาดไทย
(2) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีตาแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่น
9. ข้าพเจ้าเคยมีประวัติการถูกดาเนินคดีมาก่อนหรือไม่
เคย (ตอบคาถามข้อต่อไป)
ไม่เคย
9.1 หากเคยเป็นคดีประเภทใด
คดีอาญา
คดีล้มละลาย
9.2 กรณีคดีอาญาเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องใด
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
ความผิดเกี่ยวกับจราจร (เฉพาะคดีที่ขึ้นศาลเท่านั้น)
โปรดระบุ.......................................................ผลคดีและพฤติการณ์เป็นอย่างไร (อธิบายพอสังเขป)
............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ใ ห้ไว้ตามใบสมัครฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ความจริ ง
ทุกประการ หากภายหลั ง มี ก ารตรวจสอบพบว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง แล้ ว ข้าพเจ้า
ยินดีให้ทางสถาบันการพยาบาลฯ ดาเนินการให้ออกเพราะเหตุขาดคุณสมบัติต่อไป
ลงชื่อ.................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
ลงชื่อ.................................................ผู้รบั สมัคร
(......................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน......................พ.ศ...............
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