ประกาศโรงพยาบาลทุงใหญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายคาบหรือรายวัน
ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทุงใหญ ตําแหนง พนักงานบริการ (ทําความสะอาด)
…………………….
ดวยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล
ทั่วไป เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายคาบหรือรายวัน ประเภทเงินบํารุงของโรงพยาบาลทุงใหญ เพื่อให
ปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ ของโรงพยาบาลทุงใหญ ในตําแหนง พนักงานบริการ (ทําความสะอาด) อัตรา
คาจางวันละ 330 บาท จํานวน 1 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางชั่วคราว วา
ดวย ลูกจางประจําสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/๑๐๔ ลงวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ เรื่องหลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน
การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับการคัดเลือก เปนลูกจาง ตามขอ ๓ ที่อนุโลม
บังคับใชกับลูกจางชั่วคราวของสวนราชการโรงพยาบาลทุงใหญ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
แตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี.้ ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลัก ษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป น ผู เคยถู ก ลง โ ทษไล อ อกเ พราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย ตา ม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเ คยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือ เขา
ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม
ขอ (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชไปเกินสองปแลว และในกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปน
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจให
เขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร
ที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๑.๒ ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีพื้นฐานความรูดังนี้
มี ค วามรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ จบการศึ ก ษาชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6
๒. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดใน วัน เวลาราชการ
ที่กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลทุงใหญ โดยเปดรับสมัครใน ระหวาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ถึง วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕9 ในวันเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดไดที่
www.thungyai Hospital.org
๓. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันรับการสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ หลักฐานแสดงพื้นฐานความรูทางการศึกษา เชน ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร หรือ
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Record)
๓.๒ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือขนาด
๑ นิ้ว และถายครั้งเดียวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๓.๓ สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารที่เกี่ยวของ
เชน ใบทหารกองเกิน (สด.๘ สด.๙ สด.๔๓) เปนตน
๓.๔ ใบรับรองแพทย (ตนฉบับ) จากแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใหประกอบโรค
ศิลป สาขาเวชกรรมวาไมไดเปนโรคตองหาม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถามี)
๓.๖ หลัก ฐานประกอบใบสมั ครต องรั บ รองสํ า เนาถูก ต องพรอ มรับ รองตนเองว า มี
คุณสมบัติครบถวนไวในใบสมัครดวย

๔. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 50 บาทโดยชําระพรอมกับ
การยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก
โรงพยาบาลทุงใหญ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกใหทราบใน วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ.บอรดประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลทุงใหญ และเปนหนาที่ของผูสมัครสอบตองมาดูประกาศดวยตนเอง และสามารถดูรายละเอียด
ไดที่ www.Thungyai Hospital.org
๖. หลักสูตรและวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือกแบงออกไป 2 ภาค
๖.1 ภาคความรูเฉพาะตําแหนงโดยสอบภาคปฏิบัติ และหรือขอเขียนตามที่
คณะกรรมการกําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยคณะกรรมการจะประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ โดยดูจาก ประวัติสวนตัว ประวัติก ารศึกษา การทํางาน ทวงทีวา อุป นิสัย ภาษาพูด สําเนียง
อารมณ ทัศนคติ การปรับตัว สังคมสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวปญญา และบุคลิกอยางอื่น
เปนตน
๗. เกณฑการตัดสินและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือก และการขึ้นทะเบียนสอบคัดเลือกได
ผูถือวาผานการสอบคัดเลือกตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และ
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดที่ผานเกณฑกําหนดไว
๒ ป นับแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยโรงพยาบาลทุงใหญ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได
เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา กรณีผูสอบคัดเลือกไดมีคะแนนเทากัน ใหผูไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ สูง กวา ถายัง ได
คะแนนเทากันอีกก็ใหผูไดหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาเปนเกณฑตัดสิน
๘. การแตงตั้งและสั่งจางผูสอบคัดเลือกได
ใหแตงตั้งและสั่งจางตามลําดับ ที่สอบคัดเลือกไดตามบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว และตองมีการตรวจ
สุขภาพตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกําหนดกอนการสั่งจาง ซึ่งโรงพยาบาลทุงใหญ จะสั่งจางเมื่อมีอัตราจาง
วางเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

(นายสวรรค กาญจนะ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ

