ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
…………………..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
จานวน 2 ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ
6,560.-บาท
2. ตาแหน่งพนักงานซักฟอก
จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ
6,560.-บาท
1.คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นองค์ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
1.4 ไม่เป็นผูท้ ุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.พ.กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.5 ไม่เป็นผู้อยูร่ ะหว่างถูกสัง่ ให้พกั ราชการ หรือถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
1.6 ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรม จนเป็นทีร่ ังเกียจของสังคม
1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.8 ไม่เป็นผูเ้ คยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือโทษรอลงอาญา เพราะกระทาผิด
ทางอาญาและยาเสพติดเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.9 ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2. โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม
3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังทีป่ รากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
**** โรค / อาการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าไม่เหมาะสมทีจ่ ะปฏิบัตงิ านตามตาแหน่งทีส่ มัคร
เช่นอยู่ระหว่างการตัง้ ครรภ์ โรคหอบหืด เป็นต้น

2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2.1.1 ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.1.2 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1.3 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพดี
2.1.4 มีจิตสานึกรักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน มีจิตเมตตาเอือ้ เฟื้อ มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบ
2.1.5 ไม่จากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี
2.1.6 มีความรู้ความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือด้านกีฬา
เป็นต้น
2.2 ตาแหน่งพนักงานซักฟอก
2.2.1 ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.2.2 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.2.3 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพดี
2.2.4 มีจิตสานึกรักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบ
2.2.5 เพศชาย มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร
มาแล้ว และมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี
2.2.6 มีความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เช่น ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือกีฬา เป็นต้น
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุ พราชปัว อาเภอปั ว จังหวัดน่า น ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิ กายน 2560 ถึ งวันที่
22 พฤศจิกายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ
3.2 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.puahospital.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่
หมายเลข 0 5479 1701 , 0 5479 1702 , 0 5479 1104 ต่อ 2282 หรือ 2203
4. หลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3*4 ซ.ม. หรือ 1 นิว้ โดย
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 ใบ
4.2 สาเนาใบประกาศนียบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัครอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัตจิ ากผู้มีอานาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(กรณีที่ชื่อ-นามกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
4.5 สาเนาหลักฐานการผ่านคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร
4.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ และใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้สาเนาหลักฐานที่ยืนพร้อมใบสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
5. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร 100.- บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้ส มัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึก ษาไม่ต รงตามวุฒิสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกของผู้สมัคร
รายนั้นเป็นโมฆะ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใดๆทั้งสิน้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
คัดเลือก
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตกึ อานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
และทางเว็บไซด์ www. puahospital.go.th
6.2 สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ
ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอานวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
7. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบคัดเลือก
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

1. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการประเมินความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ จากประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัตกิ าร
ทางาน จากการสังเกตุพฤติกรรม ความรู้ท่อี าจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ความรู้ทั่วไป ประสบการณ์ ลักษณะอุปนิสัย
ปฏิภานไหวพริบ เจตคติบุคลิกภาพ เป็นต้น

100

วิธกี ารคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.0016.00 น.

8. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ท่จี ะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในการสอบคัดเลือกในแต่ละด้านไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวัน พุธ ที่
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตึกอานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว หรือเว็บไซด์ www.puahospital.go.th โดยผู้ทีม่ ีรายชื่อสอบผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับ
การตรวจสุขภาพตาม ข้อ 1 (ค่าตรวจสุขภาพชาระเงินเอง)
10. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและรายชื่อสารองเพื่อขึ้นบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ ที่ได้รับ การคั ด เลือก และรายชื่อสารองเพื่ อขึ้นบัญ ชี ในวัน พฤหัสบดี ที่
30 พฤศจิกายน 2560 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตึกอานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว หรือ
เว็ บ ไซด์ www.puahospital.go.th และรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กส ารองจะขึ้ น บั ญ ชี ไว้ เป็ น เวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วัน ที่ประกาศรายชื่อแต่ถ้ามีก ารสอบคัดเลือกตาแหน่ง เดียวกันนี้อีก และได้ข้ึน บัญชีผู้ ได้รับการ
คัดเลือกสารองใหม่แล้วบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสารองนี้ เป็นอันยกเลิก โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้อง
ผ่านการตรวจสุขภาพและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามข้อ 1 (1)-(5)
11. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการและทาสัญญาจ้าง
11.1 เมื่อผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว ให้ไปทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทั้งนี้ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างหรือพนักงาน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และรายงานตัว
เพื่อปฏิบัติราชการ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตึกอานวยการชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว หากไม่ไปรายงานตัวตามกาหนดจะถือว่าเป็นการ
สละสิทธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะเรียกผู้ทไ่ี ด้รับการคัดเลือกลาดับถัดไปแทน
12. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

13. เงื่อนไขการจ้าง
13.1 การปฏิบัตริ าชการ 6 เดือนแรก เป็นการทดลองงานโดยได้รับค่าจ้าง
13.2 มีการประเมินบุคคลและผลการปฏิบตั ิงานทุก 3 เดือน และ 6 เดือน
13.3 หากผลการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์
ตามที่กาหนด โดยที่ผู้ปฏิบัติงานได้รบั ทราบผลการประเมินแล้ว โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้

13.4 เมื่อสิน้ สุดสัญญาจ้างของปีแรก หากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะผ่านตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนด จะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องในปีต่อไป
13.5 ในขณะที่ปฎิบตั ิราชการ หากพบเห็นหรือถูกร้องเรียนว่ามีการกระทาผิดวินยั ของข้าราชการ
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทนั ที
14. สิทธิประโยชน์ท่จี ะได้รับขณะปฎิบัติราชการ
14.1 ได้รับค่าจ้างรายเดือนตามประกาศ และได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจาปี
14.2 ได้รับสวัสดิการประกันสังคมตามกฎหมาย
14.3 ได้รับสวัสดิการสิทธิการลาตามระเบียบข้าราชการโดยอนุโลม หรือตามที่หน่วยงานกาหนด
14.4 ได้รับค่าตอบแทนอืน่ ๆตามสิทธิ์ เช่น ค่าตอบแทนการปฎิบัตงิ านนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดราชการ เป็นต้น
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายกิติศกั ดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการ

ใบสมัครลูกจ้างชั ่วคราว
(เบิกจ่ายจากหมวดค่าจ้างชั ่วคราว)
1. ชื่อ……………………………………………นามสกุล……………………………..………………..…
สัญชาติ………………………..เชื้อชาติ……………ศาสนา……………………………………………
2. เกิดวันที่…………………………..เดือน……………………………..พ.ศ…………………………….
อายุถึงวันสมัคร…………………..ปี……………………………เดือน……………………………วัน
3. เกิดที่ตาบล……………………….อาเภอ……………………………จังหวัด…………...………………
4. เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน……………………………………ออก ณ สานักงาน……………………
เมื่อวันที่…………..เดือน………………………พ.ศ…………………………
5. ที่อยู่ปจั จุบันเลขที่……………หมู่ที่………..ถนน…….……………ตาบล……………………………...
อาเภอ………………………….จังหวัด………………โทรศัพท์………………………………………...
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก……………………………………………………………………………..
ได้รับวุฒิการศึกษา………………………………………………………………………………………..
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร...............................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ………………………………………………………………………………..
7. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
เพื่อปฏิบัตงิ านตาแหน่ง....................................... สังกัดงาน.........................................................
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีระยะเวลาการทางานโดยประมาณ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราค่าจ้าง ...................-บาท
(ลายมือชื่อ)……………………………………..ผูส้ มัคร
(…………………………………….)
(หรือลายพิมพ์น้ิวมือ)
(ลายมือชื่อ)…………………………………….พยาน
(…………………………………….)

(ลายมือชื่อ)…………………………………….พยาน
(…………………………………….)
วันที.่ ............เดือน.................................... พ.ศ......................

