ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน)
ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ด้วยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน) ในตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวนหลายอัตรา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุง เพื่อเป็นค่าจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน) ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง
ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราค่าจ้าง ๓๐๐ บาทต่อวัน
๒. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๒.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๑.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็ น กรรมการหรือ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ รั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้เคย.../ ๒

-๒(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินั ยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกได้ ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ปฏิบัติงานทีก่ ลุ่มการพยาบาล
(๑) ไม่จากัดเพศ
(๒) อายุ ๑๘ - ๓๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ได้ รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.๓) หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๔) ไม่เคยพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
(๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว รักงานบริการ และพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือและบริการคนไข้ให้สุขสบาย
(๖) สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึกได้ (ไม่มีที่พักให้)
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ได้ตั้ งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและไม่เสียค่าสมัครสอบถาม
รายละเอียด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร ๐๓๖-๗๘๕๔๔๔ ต่อ ๖๗๑๒
๓.๒ หลักฐาน.../ ๓

-๓๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๓.๒.๑ รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ใ ส่ แ ว่ น ตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป
๓.๒.๒ สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
ทั้งนี้ ใบสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองความถูกต้อง ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
กากับทุกหน้าของเอกสาร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานด้วยตนเอง
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๓.๓.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัคร
รายใดที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้
๓.๓.๒ เป็นหน้ าที่ของผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลื อก
และประกาศของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
๔. วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์
๕. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖. การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน)
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะได้ รั บ การจ้ า งแต่ ไ ม่ เ กิ น วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ของทุ ก ปี (ไม่ เ กิ น
ปีงบประมาณ) และเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่หากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้อง
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน) ในตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุง เพื่อเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างรายเดือนของหน่วยบริการ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

