ประกาศโรงพยาบาลวังวิเศษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
...........................................
ด้วย โรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง สังกัด โรงพยาบาลวังวิเศษ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๑ อัตรา
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราค่าจ้าง
ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จานวน ๑ อัตราค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท
๒. เงื่อนไขการรับสมัคร/วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของโรงพยาบาลวังวิเศษ หรือเว็บไซต์ www.wanghos.go.th และยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลวังวิเศษ
โทร. ๐๗๕ ๒๙๖ - ๐๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดสมัคร)
(๓) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-๒(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุงซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้แต่ถ้ากรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว ในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้วและต้องมิใช่เป็นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่มติของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการในการยกเว้น
ดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทาโดยลับการ
ยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
หน่วยบริการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด ๑ นิ้ ว โดยถ่ า ยครั้ ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
- สาเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร/Transcript/ประกาศนียบัตร) จานวน ๑ ฉบับ
(พร้อมฉบับจริง)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
- ใบรับรองการแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลวังวิเศษเท่านั้น
- สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารจานวน ๑ ฉบับ (กรณีเป็นผู้ชาย)
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๕๐ บาท

-๓๔. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกตามตาแหน่งที่สมัครสอบ
คัดเลือก แล้ วจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ
คัดเลือกไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รั บ การสอบคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ เ ป็ น โมฆะส าหรั บ ผู้ นั้ น และโรงพยาบาลวั ง วิ เ ศษจะไม่ คื น
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกด้วย
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/กาหนด วัน เวลา และสถานที่
สอบคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
กาหนดทาการสอบในตาแหน่งที่รับสมัคร ตามหลักสูตรและวิธีการดังต่อไปนี้
๑. ทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
จานวน ๑๐๐ คะแนน
๒. สอบสัมภาษณ์
จานวน ๑๐๐ คะแนน
๘. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
- ผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องมีคะแนนสอบภาคข้อเขียนและภาคทดสอบปฏิบัติ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ์
๙. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือกได้
โรงพยาบาลวังวิเศษจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ หลังจากดาเนินการ
สอบเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ที่บอร์ดอาคารอานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลวังวิเศษหรือเว็บไซต์
www.wanghos.go.th
๑๐. ระยะเวลาการจ้าง
- โรงพยาบาลวังวิเศษ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
๑๑. โรงพยาบาลวังวิเศษจะไม่จัดบ้านพักให้

-๔๑๒. ผู้ที่ถูกเรียกให้เข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลวังวิเศษกาหนดให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ หากปรากฏหลักฐาน
กระทาผิดทางอาญาที่ขัดต่อคุณสมบัติการเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือปรากฏการณ์เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด จะไม่จ้างทางานยกเว้นผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดในสถานพยาบาล
ของรัฐเป็นปกติแล้ว
๑๓. สิทธิประโยชน์
ลูกจ้างชั่ว คราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุงมีสวัส ดิการและสิทธิ
ประโยชน์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินบารุงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล สาหรับลูกจ้างรายคาบ มิได้กาหนดให้
ได้รับตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) สินชัย รองเดช
(นายสินชัย รองเดช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ

