ประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เรือง รับสมัครบคคลทั
วไปเพือสอบคัดเลือกแต่งตั งเป็ นลกจ้
ุ
ู างชัวคราวรายคาบหรือรายวัน
ประเภทเงินบํารงโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ ตําแหน่ ง พนักงานเภสัชกรรม
ุ
………………………………………………….
ด้วยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทัวไปเพือสอบคัดเลือกและแต่งตังเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายคาบหรื อรายวัน ประเภทเงินบํารุ ง
ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพือให้ปฏิบัติ งานในฝ่ ายต่ าง ๆ ของโรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ ในตําแหน่ ง
พนักงานเภสัชกรรม อั ตราค่าจ้างขัน วั นละ ๓๓๐ บาท จํ านวน ๑ อั ตรา
ฉะนัน อาศั ยอํ านาจอํ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยลูกจ้างชัวคราว ว่า
ด้วยลูกจ้างประจํ าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๕๒๗.๖/๑๐๔
ลงวั นที ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ เรื องหลั กสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
เกณฑ์การตัดสิ น การขึนบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ ได้รับการคัด เลือก เป็ น
ลูกจ้าง ตามข้อ๓ ทีอนุโลมบังคับใช้ก ับลูกจ้างชัวคราวของส่วนราชการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จึงขอ
ประกาศรับสมั ครสอบคัดเลือกเพือแต่งตังเป็ นลูกจ้างชัวคราวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.๑. คณสมบั
ติทัวไปและคณสมบั
ติเฉพาะตําแหน่ งของผู้ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ุ
ุ
๑.๑ ผู้ สมั ครสอบต้องมีคุณสมบัติทัวไปและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามมาตรา๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี
ก. คณสมบั
ติทัวไป
ุ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต ํ ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ นผู้ เลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นพระประมุขด้วยความบริ สุทธิใจ
ข. ลักษณะต้องห้ าม
(๑) เป็ นผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริ ตหรื อจิตฟันเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกํ าหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็ นผู้ อยู่ในระหว่างถูกสังพั กราชการหรื อถูกสังให้ออกจาก
ราชการไว้ ก่อนตามพระราชบัญญัตินีหรื อตามกฎหมายอืน
(๔) เป็ นผู้ บกพร่ องในศีลธรรมอั นดีจนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(๕) เป็ นกรรมการหรื อผู้ด ํา รงตํา แหน่ ง ที รั บ ผิด ชอบในการ
บริ หารพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจํ าคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จ ําคุก
เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรั บความผิดที ได้ก ระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ นผู้เคยถูก ลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
(๙) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรื อปลดออก เพราะกระทําผิด
วินัยตามพระราชบัญญัตินี หรื อตามกฎหมายอืน
(๑๐) เป็ นผู้เ คยถูก ลงโทษไล่ อ อกเพราะกระทํา ผิ ด วิ นัย ตาม
พระราชบัญญัตินี หรื อตามกฎหมายอืน
(๑๑) เป็ นผู้ เคยกระทํ าการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ หรื อ
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ ทีจะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนซึ งมีล ั กษณะต้องห้าม
ตาม ข้อ (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรื อ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้ นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ ้า
เป็ นกรณี มีล ั กษณะต้องห้ามตาม(๘) หรื อ (๙) ผู้ นันต้องออกจากงานหรื อออกจากราชไปเกินสองปี
แล้ ว และในกรณี มีล ั กษณะต้องห้ามตาม(๑๐) ผู้ นันต้องออกจากงานหรื อออกจากราชการไปเกิน
สามปี แล้ ว และต้องมิใช่เป็ นกรณี ออกจากงานหรื อออกจากราชการเพราะทุจริ ตต่อหน้าที
สําหรับพระภิกษุหรื อสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและ
ไม่ อาจให้เ ข้า สอบแข่ ง ขัน เพื อบรรจุ บุ ค คลเข้า รั บราชการ ทังนี ตามหนัง สื อ กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริ หารที นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๕
ของคํ าสังมหาเถรสมาคม ลงวั นที ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๑.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีพื นฐานความรู้ ดังนี
- วุฒิการศึกษาชันมั ธยมศึกษาตอนต้น หรื อตอนปลาย
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที
๒. การรับสมัครและสถานทีรับสมัคร

ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ใน วัน เวลา
ราชการ ที กลุ่ม งานการจัด การ โรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ โดยเปิ ดรั บ สมัค รใน ระหว่ างวัน ที ๑
กันยายน๒๕60 ถึงวันที 15 กันยายน ๒๕60 ในวั นเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที
www.thungyai Hospital.org
๓. เอกสารและหลักฐานทีต้องนํามายืนในวันรับการสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ หลัก ฐานแสดงพื น ฐานความรู้ ทางการศึ ก ษา เช่ น ใบสุ ทธิ ใบ
ประกาศนียบัตร หรื อ ใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript Record)
๓.๒ รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓x๔ ซม. หรื อ
ขนาด
๑ นิว และถ่ายครังเดียวไม่เกิน ๖ เดือน จํ านวน ๓ รู ป
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ เอกสารที
เกียวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๘ สด.๙ สด.๔๓) เป็ นต้น
๓.๔ ใบรั บรองแพทย์ (ต้น ฉบับ ) จากแพทย์ซึ งได้ขึ น ทะเบียนรั บอนุ ญาตให้
ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม ว่าไม่ได้เป็ นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที ๓ พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๕ หลั กฐานการเปลียนชือตัว– สกุล (ถ้ ามี)
๓.๖ หลั กฐานประกอบใบสมั ครต้องรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมรับรองตนเองว่ามี
คุณสมบัติครบถ้ วนไว้ ในใบสมั ครด้วย
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้ สมั ครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมั ครสอบ ดังนี จํ านวน๕๐ บาท
๕. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และระเบียบเกียวกับการ
สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะประกาศรายชือผู้ มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที
และระเบี ย บ เกี ยวกับ การสอบคัด เลื อ กให้ ท ราบใน วั น ที 18 กั น ยายน 2560 ณ.บอร์ ด
ประชาสัมพั นธ์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ และเป็ นหน้าทีของผู้ สมัครสอบต้องมาดูประกาศด้วยตนเอง
และสามารถดูรายละเอียดได้ที www.Thungyai Hospital.org
๖. หลักสตรและวิ
ธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
ู
๖.๑ สอบปฏิบัติ และหรือข้ อเขียนตามทีคณะกรรมการกําหนด
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖.๒ ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยคณะกรรมการจะประเมินบุคคล เพือ

พิจารณาเหมาะสมกับตํ าแหน่งหน้าที โยดูจาก ประวั ติส่วนตัว ประวั ติการศึกษา การทํางาน ท่วงที
วา อุปนิ สัย ภาษาพูด สําเนี ยง อารมณ์ ทัศนคติ การปรั บตัว สังคมสิ งแวดล้อม ความคิ ด ริ เริ ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกอย่างอืนเป็ นต้น
๗. เกณฑ์การตัดสินและประกาศรายชือผู้มีสิทธิ คัดเลือก และการขึนทะเบียนสอบคัดเลือก
ได้
ผู้ ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็ นผู้ ได้ะคแนนในแต่ละภาคไม่ต ํ ากว่าร้อยละ 5๐
และ ได้คะแนนรวมทังสิ นทุกภาคไม่ต ํ ากว่าร้อยละ ๖๐ และจะขึนบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ทีผ่าน
เกณฑ์ก ํ าหนดไว้๒ ปี นับแต่ว ั นประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะประกาศ
รายชือผู้ สอบคัดเลือกได้เรี ยงตามลํ าดับจากผู้ ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา กรณี ผู้ สอบคัดเลือกได้มี
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตํ าแหน่งมากกว่าเป็ นผู้ อยู่ในลํ าดับสูงกว่า ถ้า
คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตําแหน่ ง เท่ ากัน ให้ผู้ไ ด้ค ะแนนภาคความสามารถที ใช้เฉพาะ
ตํ าแหน่งมากกว่าเป็ นผู้ อยู่ในลํ าดับสูงกว่า ถ้ายั งได้คะแนนเท่ากันอีก็ให้ผู้ ได้หมายเลขประจําตัว
สอบก่อนเป็ นผู้ อยู่ในลํ าดับทีสูงกว่าเป็ นเกณฑ์ต ัดสิน
๘. การแต่งตั งและสังจ้างผู้ สอบคัดเลือกได้
ให้แต่งตังและสังจ้างตามลํ าดับทีสอบคัดเลือกได้ เมือมีต ํ าแหน่งและอัตราการจ้าง
ว่างลงตามบัญชีทีขึนทะเบียนไว้
ประกาศ ณ วั นที 1 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสวรรค์ กาญจนะ)
นายแพทย์ เชียวชาญ รักษาการในตํ าแหน่ง
ผู้ อ ํ านวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

