-1-

ประกาศโรงพยาบาลน้ายืน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ้ารุง
...................................................................................................................................
ด้วย โรงพยาบาลน้้ายืน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ้ารุง โดย อาศัย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ้ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อต้าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามเอกสารแนบท้าย 1
ล้าดับ
1

ต้าแหน่ง
พนักงานประจ้าห้องทดลอง

ต้าแหน่งประเภท
ทั่วไป

หน่วยงาน
กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

จ้านวน
อัตรา
1

ค่าตอบแทน
300/วัน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิ ตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญา จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วน
ท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 1

2/3. การรับสมัคร...

-23. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ กลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไป
โรงพยาบาลน้้ายืน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในวัน เวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้า ขนาน 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน 3 รูป
(2) ส้าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งที่สมัคร จ้านวน
1 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่ส้าเร็จการศึกษาได้และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นใบสมัครได้ ให้น้าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส้าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก้าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ส้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส้าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2533 จ้านวน 1 ฉบับ
(6) กรณีผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้้ายืน ต้องยื่นบันทึกข้อความผ่านการอนุญาต
จากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จ้านวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ค่าธรรมในการสมัครสอบแต่ละต้าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1
เมื่ อ สมั ค รสอบแล้ ว ค่ า สมั ค รสอบจะไม่ จ่ า ยคื น ให้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด้าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ต้าแหน่ง และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ
เลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
(2) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้
มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สอบ คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ์
(3) ผู้สมัครสอบ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่สมัครสอบ อั นมีผลท้าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น และ
โรงพยาบาลน้้ายืนจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

-33/4. การประกาศ...
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนด วันเวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวัน ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสั มพันธ์ โ รงพยาบาลน้้ายืน หรือ
http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลน้้ายืนฉบับนี้
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับ การขึ้นบั ญชีผู้ได้รับการเลื อกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล้าดับคะแนนรวมของการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยผู้ได้คะแนนในการประเมินรวมกันมากกว่า จะเป็นผู้อยู่ใน
ล้าดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนรวมเท่ ากันจะพิจารณาจากเลขประจ้าตัวสอบน้อยอยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ทางเว็บไซต์
http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน และบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ณ โรงพยาบาลน้้ า ยื น โดยบั ญ ชี
รายชื่อดังกล่ าวให้ เป็ น อัน ยกเลิกหรื อสิ้น ผลไปเมื่อเลื อกสรรครบก้าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนั บแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(1) จะได้รับการจ้างตามล้าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(2) จะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลน้้ายืนก้าหนด
ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กสรรมากกว่ า จ้ า นวนต้ า แหน่ ง ว่ า งที่ มี และภายหลั ง มี ต้ า แหน่ ง ว่ า ง
โรงพยาบาลน้้ายืน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว หรือจะด้าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน
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เอกสารแนบท้าย 1
1. ต้าแหน่ง พนักงานประจ้าห้องทดลอง
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและให้บริการทั่ว ไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ช่วยส้ ารวจและเก็ บ
ตัวอย่างในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ท้าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท้างานโดย
ปฏิบัติงานชั้นต้น เกี่ยวกับการช่วยเหลือ และให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ภายใต้การก้ากับ
แนะน้า ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. จัดเตรียม เก็บรักษา ท้าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก้าหนด
2. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ หรือตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้นักวิชาการใช้ในการทดลองทาง
ห้องปฏิบัติการ
3. บันทึกและสรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการด้าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
4. ประสานงานและอ้านวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ให้ข้อคิดหรือค้า แนะน้าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง

1 อัตรา

หน่วยงาน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลน้้ายืน

ค่าตอบแทน

- 300/ วัน
- กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้้ายืนได้รับการเลือกสรรที่จ้างต่อเนื่องให้ได้รับค่าตอบแทนไม่
น้อยกว่าเดิม

คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
(1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 60 บาท

-5เอกสารแนบท้าย 2
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีการการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต้าแหน่ง
- ความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

100
200

สอบสัมภาษณ์

