ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน)
ด้วยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน) ในตาแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินบารุง เพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่ว ยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งทีจ่ ะจ้าง
๑.๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๔๘๐ บาท/วัน
๑.๒ ตาแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๓๖๐ บาทต่อวัน
๑.๓ พนักงานซักฟอก
จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๓๐๐ บาท/วัน
๑.๔ พนักงานบริการ
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๓๐๐ บาท/วัน
๑.๕ พนักงานรักษาความปลอดภัย
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๓๐๐ บาท/วัน
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 หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการ... / ๒

-๒(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐ วิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการ หรื อ
เข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกได้
ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ
(๑) ไม่จากัดเพศ
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการเงิน หรือการบัญชี
(๔) ไม่เคยพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒.๒ ตาแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
(๑) ไม่จากัดเพศ
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่า
กว่านี้ ทุกสาขาวิชา
(๔) ไม่เคยพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
(๕) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒.๓ พนักงาน... / ๓

-๓๒.๒.๓ พนักงานซักฟอก
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) ไม่จากัดเพศ
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๔) ไม่เคยพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
(๕) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒.๔ พนักงานบริการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) เพศชาย
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึ กษาปีที่ ๖ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๔) ไม่เคยพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
(๕) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะรั บ สมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ให้ ข อใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค ร
ด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม งานทรั พ ยากรบุ ค คล ชั้ น ๖ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระนารายณ์ ม หาราช ได้ ตั้ งแต่ บั ดนี้ ถึ งวั นที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ ในวั นและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและไม่เสียค่าสมัคร สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐๓๖-๗๘๕๔๔๔ ต่อ ๖๗๑๒
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๓.๒.๑ รู ป ถ่ ายหน้า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ใ ส่ แ ว่ นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป
๓.๒.๒ สาเนาวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย สาเนาประกาศนียบัตรและสาเนาระเบียน
ผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐาน... / ๔

-๔๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ 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 ผู้ส มัครจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัคร
รายใดที่มีคุณสมบั ติทั่ว ไปและคุณสมบั ติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
๓.๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
และประกาศของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
๓.๓.๓ ผู้ผ่านการคัดเลื อกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง จะต้องดาเนินการตรวจ
ร่ า งกายก่ อ นการท าสั ญ ญาจ้ า ง ในวั น ที่ มารายงานตั วเพื่ อปฏิ บั ติ งาน โดยท่ า นต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการตรวจร่างกายท่านเอง
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือกและประกาศของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
โรงพยาบาลพระนารายณ์ ม หาราช จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การ
คั ด เลื อ ก วั น เวลา สถานที่ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓
ทาง www.kingnaraihospital.go.th
๕. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖. การขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลาดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดไปตามลาดับและจะขึ้นบัญชีไว้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่าง
เดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีใหม่ไว้แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

