ประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เรือง รับสมัครบคคลทั
วไปเพือจ้างเหมาบริการ
ุ
ประเภทเงินบํารงโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ ตําแหน่ ง พนักงานช่ วยเหลือคนไข้
ุ
…………………….
ด้วยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทัวไป เพือจ้างเหมาบริ การ ประเภทเงินบํ ารุ งของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพือให้ปฏิบัติงานในฝ่ ายต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ในตํ าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํ านวน 1 อั ตรา
ฉะนัน อาศั ยอํ านาจอํ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยลูกจ้างชัวคราว ว่า
ด้วย ลูกจ้างประจํ าส่ วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสื อกระทรวงการคลัง ที กค ๐๕๒๗.๖/๑๐๔ ลง
วั นที ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ เรื องหลั กสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การ
ตัดสิน การขึนบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ ได้รับการคัดเลือก เป็ นลูกางจ้ ตามข้อ ๓ ที
อนุ โลมบังคับใช้ก ับลูกจ้างชัวคราวของส่ วนราชการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จึงขอประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพือแต่งตังเป็ นลูกจ้างชัวคราวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.๑. คณสมบั
ติทัวไปและคณสมบั
ติเฉพาะตําแหน่ งของผู้ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ุ
ุ
๑.๑ ผูส้ มั ครสอบต้องมีคุณสมบัติทัวไปและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามมาตรา๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี
ก. คณสมบั
ติทัวไป
ุ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต ํ ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ นผู้ เลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นพระประมุขด้วยความบริ สุทธิใจ
(4) ผู้ รับจ้างต้องเป็ นแพทย์ หญิง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ข. ลักษณะต้องห้ าม
(๑) เป็ นผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ต
หรื อจิตฟันเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกํ าหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็ นผู้อยู่ใ นระหว่ า งถูก สัง พัก ราชการหรื อถูก สัง ให้อ อกจาก
ราชการไว้ ก่อนตามพระราชบัญญัตินีหรื อตามกฎหมายอืน
(๔) เป็ นผู้ บกพร่ องในศีลธรรมอั นดีจนเป็ นทีรังเกียจของสังคม

(๕) เป็ นกรรมการหรื อผู้ด ํารงตําแหน่ งที รั บผิด ชอบในการบริ หาร
พรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงทีสุ ดให้จ ําคุกเพราะ
กระทํ าความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทํ าโดยประมาทหรื อความผิดหลุโทษ
(๘) เป็ นผู้เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจาก
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
(๙) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรื อปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี หรื อตามกฎหมายอืน
(๑๐) เป็ นผู้เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี หรื อตามกฎหมายอืน
(๑๑) เป็ นผู้ เคยกระทําการทุจ ริ ตในการสอบเข้ารับราชการ หรื อ เข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๑.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีพื นฐานความรู้ ดังนี
มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิ บัติ ง านในหน้า ที จบการศึ ก ษาชัน
มั ธยมศึกษาปี ที 3 หรื อชันมั ธยมศึกษาปี ที 6
๒. การรับสมัครและสถานทีรับสมัคร
ผู้ ประสงค์จะสมั ครสอบคัดเลือก ให้ขอยืนใบสมั ครด้วยตนเองได้ใน วั น เวลาราชการ
ทีกลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยเปิ ดรับสมัครใน ระหว่าง วันที 29 มิถุนายน 2561 ถึง
วันที 3 กรกฎาคม ๒๕61 ในวั นเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที
www.thungyai Hospital.org
๓. เอกสารและหลักฐานทีต้องนํามายืนในวันรับการสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ หลักฐานแสดงพืนฐานความรู้ ทางการศึกษา เช่น ใบสุ ทธิ ใบประกาศนี ยบัต ร
หรื อ ใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript Record)
๓.๒ รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรื อขนาด
๑ นิว และถ่ายครังเดียวไม่เกิน ๖ เดือน จํ านวน ๓ รู ป
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ เอกสารทีเกียวข้อง
เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๘ สด.๙ สด.๔๓) เป็ นต้น
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ งได้ขึนทะเบียนรับอนุ ญาตให้ประกอบ
โรคศิลป์ สาขาเวชกรรมว่าไม่ได้เป็ นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน
๓.๕ หลั กฐานการเปลียนชือตัว– สกุล (ถ้ ามี)

๓.๖ หลัก ฐานประกอบใบสมัค รต้องรั บรองสําเนาถูก ต้องพร้ อมรั บรองตนเองว่า มี
คุณสมบัติครบถ้ วนไว้ ในใบสมั ครด้วย
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้ สมั ครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน50 บาท โดยชําระพร้อม
กับการยืนใบสมั คร ทังนี เมือสมั ครสอบแล้ ว ค่าธรรมเนียมการสมั ครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทังสิน
๕. การประกาศรายชือผ้ ูมีสิทธิ สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และระเบียบเกียวกับการสอบ
คัดเลือก
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะประกาศรายชือผู้ มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และ
ระเบี ยบ เกี ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบใน วัน ที 5 กรกฎาคม 2561 ณ.บอร์ ด ประชาสัมพัน ธ์
โรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ และเป็ นหน้า ที ของผู้สมัค รสอบต้อ งมาดูป ระกาศด้ว ยตนเอง และสามารถดู
รายละเอียดได้ที www.Thungyai Hospital.org

๖. หลักสตรและวิ
ธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
ู
6.1 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยคณะกรรมการจะประเมินบุ คคล เพือพิจ ารณาเหมาะสมกับตําแหน่ ง
หน้าที โดยดูจ าก ประวัติส่ว นตัว ประวัติก ารศึก ษา การทํางาน ท่ วงที วา อุปนิ สัย ภาษาพูด สําเนี ยง
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว สังคมสิงแวดล้ อม ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกอย่างอืน
เป็ นต้น
๗. เกณฑ์การตัดสินและประกาศรายชือผู้มีสิทธิ คัดเลือก
ผู้ ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็ นผู้ ได้คะแนนไม่ต ํ ากว่าร้อยละ ๖๐
ประกาศ ณ วั นที 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

(นายสวรรค์ กาญจนะ)
นายแพทย์เชียวชาญ รักษาการในตํ าแหน่ง
ผู้ อ ํ านวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

