ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
………………………………………
ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างแรก
บรรจุเดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖ โดยอนุโลมดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็น...

-๒(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
ได้ รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรีห รือ คุ ณ วุฒิ อ ย่างอื่น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกัน ในสาขาวิช า
เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรีห รื อ คุ ณ วุฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์การแพทย์
- ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
ได้ รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรีห รือ คุ ณ วุฒิ อ ย่างอื่น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกัน ในสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉินหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และได้รับ
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมผู้ ป ฏิบั ติการและการให้ ป ระกาศนียบัตรหรือเครื่อ งหมายวิทยฐานะแก่ผู้ ผ่านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม (อศป.)
วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับคัดเลือกฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วันที่ ๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใน
วันเวลาราชการ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๒. สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) หรือ (สด.๔๓) สำหรับผู้สมัครเพศชาย
จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์...

-๓๖. ใบรั บ รองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ ฯ ซึ่ ง ออกให้ ไม่ เกิ น ๑ เดื อ น (นั บ ถึ ง
วันปิดรับสมัคร) และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง
(๖.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๖.๒) โรคเท้าช้างในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๖.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๖.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ด้วย
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตำแหน่งละ ๕๐ บาท
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
ให้ทราบในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
โรงพยาบาลฯ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ จากผู้ได้คะแนน
สูงลงมาตามลำดับ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันประกาศ
การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตามลำดับที่ในบัญชี
ผู้ได้รับคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

