ประกาศโรงพยาบาลกาแพงแสน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ด้วยงบประมาณ ประเภทเงินบารุง (รายวัน)
ประจาโรงพยาบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
.....................................................................................................................................................................
ด้วยโรงพยาบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะดาเนินการเปิดรับ
สมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง
1. ตาแหน่งทีจ่ ะบรรจุและแต่งตัง้
1. ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
2. ตาแหน่งพนักงานบริการ ทาความสะอาด

จานวน 1 อัตรา
จานวน 2 อัตรา

2. อัตราค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รบั
ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
อัตราค่าจ้างวันละ 650 บาท
(หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตาแหน่งพนักงานบริการ ทาความสะอาด อัตราค่าจ้างวันละ 390 บาท
(สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
3.คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กาหนดในกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็น กรรมการหรือผู้ ดารงตาแหน่ง ที่รั บผิ ดชอบในการบริ ห ารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/(6) เป็นบุคคลล้มละลาย................

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
4. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
4.1ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย – หญิง
3. อายุ 22 ปีบริบูรณ์ – 35 ปี
4. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
5.กรณีเพศหญิงไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ (มีผลการตรวจยืนยันแนบด้วย) และต้อง
ไม่มีการตั้งครรภ์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้าง
4.2. ตาแหน่งพนักงานบริการ ทาความสะอาด (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)
1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย – หญิง
3. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ - 55 ปี
4. ไม่กาหนดวุฒิการศึกษา
5. ต้องมีผลตรวจสารเสพติด, กรณีเพศหญิงไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
(มีผลการตรวจทางการแพทย์ยืนยัน) และไม่มีการตั้งครรภ์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้าง
5. หลักฐานและเอกสารทีน่ ามายืน่ ในวันสมัครสอบคัดเลือก
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
2. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการเกณฑ์ พร้อมสาเนา (สาหรับเพศชาย)
จานวน 1 ฉบับ
5. ได้รบั ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 ฉบับ

/6.ใบรับรองแพทย์.................

6. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. และผล
การตรวจสารเสพติด , ผลการตั้งครรภ์ (สาหรับเพศหญิง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
7.สาเนาอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ –
นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่นามาสมัคร) จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
** ทั้งนี้ให้รับรองสาเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ และลงชื่อกากับไว้ด้วย
6. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้มีความประสงค์ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึง 2 พฤษภาคม 2565
(ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น.)
7. ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกาแพงแสน
หรือ http://www.11297hospital.com
8.กาหนดการสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลกาแพงแสน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล หรือ http://www.11297hospital.com
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

(นายสมชาย เจนลาภวัฒนกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาแพงแสน

