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ประกาศโรงพยาบาลแมจัน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเป!นลูกจางชั่วคราว(รายวัน)
-------------------------------------ดวยโรงพยาบาลแมจัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเป'นลูกจางชั่วคราว(รายวัน) จํานวน 1 อัตรา
๑. ตําแหนงที่รับสมัครและอัตราคาจางที่ไดรับ
๑.๑ ตําแหนงที่บรรจุแตงตั้ง
-พนักงานเปล
-อัตราคาจาง วันละ ๓๐๐.- บาท(สามรอยบาทถวน)
-อัตราคาตอบแทนนอกเวลา เวรละ ๓๐๐.-บาท(สามรอยบาทถวน)
๑.๒ ระยะเวลาการจาง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หากผล
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผานการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะไดรับการพิจารณาใหมี
การจางตอไป
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๑ พนักงานเปล
จํานวน 1 อัตรา
-มีคุณสมบัตติ ามมาตรา ๓๖ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม
-อายุไมต่ํากวา ๒1 ป=ขึ้นไปถึง ๓๕ ป=
-เพศชาย
-สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเทาขึ้นไป
-บริการตอนรับและเคลื่อนยายผูปAวย และสงตอผูปAวยไปยังแผนกตางๆภายในหนวยบริการ
ดวยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพื่อใหเป'นไปตามมาตรฐานที่หนวยบริการ
กําหนด
- ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และเตรียมความพรอมใชของอุปกรณDเครื่องมือ เครื่องใช
และอุปกรณDการแพทยD ที่จําเป'นตอการปฏิบัติงานใหสะอาด
-สามารถปฏิบัติงานเป'นเวร/เป'นกะนอกเวลาราชการได
-สามารถปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายได
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๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก
๓.๑ ผู ประสงคDจ ะสมั ค รสอบคั ดเลือ ก สามารถ สมั ค รดวยตนเอง โดยตองแตงกายสุ ภ าพ
เรียบรอย ขอและยื่น ใบสมัครไดที่ งานบริห ารทั่วไป กลุมงานบริห ารทั่ วไป โรงพยาบาลแมจั น
ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เป'นผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ โรงพยาบาลแมจันอาจไมรับสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองยื่นหลักฐาน
ดังตอไปนี้.๔.๑ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๒ ฉบับ
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ สําเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา)
๔.๔ ใบรับรองแพทยD
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป
๔.๖ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.๔๓)
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานอืน่ (ถามี) เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการสมรส ฯลฯ
**สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงชื่อผูสมัคร
กํากับไวทุกหนาของสําเนาเอกสาร
๕ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่ อ ผู มีสิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ กจะประกาศใหทราบ ในวั น ที่ ๒6 มี น าคม ๒๕๖2 ณ บอรD ด
ประชาสั ม พั น ธD โ รงพยาบาลแมจั น
หรื อ ตรวจสอบรายชื่ อ จากเว็ บ ไซดD ข องโรงพยาบาล
http://www.maechanhospital.go.th/
๖ วิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคั ดเลือ ก จะดํ าเนิน การสอบคัด เลื อ กโดยวิธี ข อเขียน วิธี สอบปฏิบั ติ วิ ธีส อบ
สัมภาษณD หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม
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๗ เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะทํ าการสอบคัดเลือ ก ในวั นที่ ๒8 มีน าคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุ มชั้น ๔
อาคารผูปAวยนอก โรงพยาบาลแมจัน
๘ การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดและเกณฑKการตัดสิน
การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได จะเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
โดยจะขึ้นบัญชีสอบไว มีกําหนด ๑ ป= หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนี้ใหม
บัญชีเกาถือเป'นอันยกเลิก โดยผูที่ถือวาเป'นผูผานการสอบคัดเลือกตองเป'นผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๓๐ น.
๙. การรายงานตั ว เขาปฏิ บั ติ ง าน ผู ที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ กใหมารายงานตั วเพื่อ เขาปฏิ บั ติ ง าน
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป
หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ตองรับการตรวจสุขภาพกอน
เขาปฏิ บั ติ ง านโดยชํ า ระคาใชจายเองทั้ ง สิ้ น และผลการตรวจสุ ข ภาพตองปกติแ ข็ ง แรงดี
ถึงจ ะ บ ร ร จุ แ ล ะทํ า สั ญญ าจ าง โ ด ย จ ะ ต อ ง มี เ งิน ค้ํ าป ร ะ กั น สั ญญา จ าง ตํ าแ ห น ง
พนักงานเปล เป!นเงิน 5,๐๐๐.- บาท(หาพันบาทถวน) ทั้งนี้จะคืนเงินค้ําประกัน เมื่อ มีการ
ลาออก เสียชีวิต หรือพนสภาพการเป!นพนักงานของโรงพยาบาลแมจัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑2 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖2
(นายสุรชัย ป_ยวรวงศD)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมจัน

