ประกาศโรงพยาบาลวังวิเศษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง
...........................................
ดวย โรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง สังกัด โรงพยาบาลวังวิเศษ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๕ อัตรา
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และอัตราคาจาง
๑.๑ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ๓ อัตรา คาจางวันละ ๔๘๐ บาท
๑.๒ ตําแหนง นายชางเทคนิค
จํานวน ๑ อัตรา คาจางวันละ ๓๕๔ บาท
๑.๓ ตําแหนง พนักงานบัตรรายงานโรค จํานวน ๑ อัตราคาจางวันละ ๓๐๐ บาท
๒. เงื่อนไขการรับสมัคร/วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่บอรด
ประชาสัมพันธขา วสาร ของโรงพยาบาลวังวิเศษ หรือเว็บไซต www.wanghos.go.th และยื่นใบสมัครพรอม
หลักฐานการสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมงานบริหารทั่วไป อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลวังวิเศษ
โทร. ๐๗๕ ๒๙๖ ๐๕๓ ตั้งแตวันที่ ๗-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
๓. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดสมัคร)
(๓) เปนผูเสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
-๒(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม

(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) คณะกรรมการบริหารหนวยบริการอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการไดแตถากรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิ นสองปแลว ในกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลวและตองมิใชเปนกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่มติของคณะกรรมการบริหารหนวยบริการในการยกเว น
ดังกลาวตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับการ
ยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร
หนวยบริการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นที่
ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ตําแหนง นายชางเทคนิค
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางยนต ชางกลโรงงาน
ชางโลหะ ชางไฟฟา เทคนิคอุตสาหกรรม ชางกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ ชางอิเล็กทรอนิกส หรือทางอื่นที่
ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
-๓ตําแหนง พนักงานบัตรรายงานโรค
มีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานในหนาที่และไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๔. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
- รูป ถ า ยหนา ตรง ไม ส วมหมวก และไม สวมแว น ตาดํ า ขนาด ๑ นิ้ ว โดยถ า ยครั้ ง
เดียวกันไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
- สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร/Transcript/ประกาศนียบัตร) จํา นวน ๑ ฉบั บ
(พรอมฉบับจริง)

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อยางละ ๑ ฉบับ
ใบรับรองการแพทยออกโดยโรงพยาบาลวังวิเศษเทานั้น
สําเนาใบผานการเกณฑทหารจํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเปนผูชาย)
คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท (วุฒปิ ริญญาตรี) จํานวน ๕๐ บาท
(วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี)

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมสอบคัดเลือกตามตําแหนงที่สมัครสอบ
คัดเลือก แลวจะไมจา ยคืนให เวนแตในกรณีที่เปน ผู ขาดคุณสมบัติเฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร
จริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมยื่นหลักฐานในการสมัครให
ถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมั ครไมวาดวยเหตุใด หรือวุ ฒิ
การศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทําใหผูสมัครสอบ
คัดเลือกไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการไดเขา
รั บ การสอบคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ เ ป น โมฆะสํา หรั บ ผู นั้ น และโรงพยาบาลวั ง วิ เ ศษจะไม คื น
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกดวย
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก/กําหนด วัน เวลา และสถานที่
สอบคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
-๔๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
กําหนดทําการสอบในตําแหนงที่รบั สมัคร ตามหลักสูตรและวิธีการดังตอไปนี้
๑. ทดสอบขอเขียนและปฏิบัติ
จํานวน ๑๐๐ คะแนน
๒. สอบสัมภาษณ
จํานวน ๑๐๐ คะแนน
๙. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชี
- ผูสอบคัดเลือกได จะตองมีคะแนนสอบภาคขอเขียนและภาคทดสอบปฏิบัติ รวมกัน
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ จึงมีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ
๑๐. การประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกและคัดเลือกได
โรงพยาบาลวังวิเศษจะประกาศรายชื่อผูไดรับการสอบคัดเลือกได หลังจากดําเนินการ
สอบเสร็ จ สิ้นแล วที่บ อร ดอาคารอํา นวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลวั งวิเ ศษหรื อ เว็ บไซต
www.wanghos.go.th
๑๑. ระยะเวลาการจาง

- โรงพยาบาลวังวิเศษ จางเปนลูกจางชั่วคราว (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
๑๒. โรงพยาบาลวังวิเศษจะไมจัดบานพักให
๑๓. ผูที่ถูกเรียกใหเขารับการจางเปนลูกจางชั่วคราว
โรงพยาบาลวังวิเศษกําหนดใหตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือ หากปรากฏหลักฐาน
กระทําผิดทางอาญาที่ขัดตอคุณสมบัติการเปนลูกจางชั่วคราวหรือปรากฏการณเกี่ยวของ
กับยาเสพติด จะไมจางทํางานยกเวนผูติดยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดในสถานพยาบาล
ของรัฐเปนปกติแลว
๑๔. สิทธิประโยชน
ลูกจางชั่ว คราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํา รุ งมีสวั สดิการและสิท ธิ
ประโยชนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อ สวัสดิการและสิทธิประโยชนของลูกจาง
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดหลักเกณฑใหลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินบํารุงไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล สําหรับลูกจางรายคาบ มิไดกําหนดให
ไดรับตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ

สินชัย รองเดช
(นายสินชัย รองเดช)
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ

