ประกาศโรงพยาบาลแมจัน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
-------------------------------------ดวยโรงพยาบาลแมจัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดําเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน ๔ อัตรา
๑. ตําแหนงที่รับสมัครและอัตราคาจางที่ไดรับ
๑.๑ ตําแหนงที่บรรจุแตงตั้ง
พนักงานชวยเหลือคนไข
จํานวน ๔ อัตรา
- อัตรารายเดือน เดือนละ ๖,๙๐๕.- บาท(หกพันเการอยหาบาทถวน)
- ชวงทดลองงาน ๓ เดือนแรกรับ ๖,๕๕๒.- บาท(หกพันหารอยหาสิบสองบาทถวน)
- หากผลการประเมินชวงทดลองงานผานจะไดรับการจางในอัตราที่กําหนด
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อัตราคาตอบแทน เวรละ ๓๐๐.-บาท(สามรอยบาทถวน)
- เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท(หนึ่งพันบาทถวน)
๑.๒ ระยะเวลาการจาง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผานการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะไดรับการพิจารณา
ใหมีการตอสัญญาจางตอไป
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม
-อายุตั้งแต ๒๑ ปถึง ๓๕ ป
-เพศชายหรือหญิง
-ไดรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือวุฒิอื่นใดที่สามารถเทียบเทาได
-มีความรูความสามารถในการดูแลผูปวยขั้นพื้นฐาน
-มีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
-มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรเบื้องตน
-มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส
-สามารถปฏิบัติงานเปนเวรเปนพลัดได

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก
๓.๑ ผูป ระสงคจะสมั ครสอบคัด เลือก สามารถ สมั ครด วยตนเอง โดยตองแตงกายสุ ภ าพ
เรียบรอย ขอและยื่นใบสมัครไดที่ งานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ชั้น ๓ อาคารผูปวยนอก
โรงพยาบาลแมจัน ตั้งแตวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและ
เวลาราชการ
๓.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ โรงพยาบาลแมจันอาจไมรับสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองยื่นหลักฐาน
ดังตอไปนี้.๔.๑ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ สําเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา) จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป
๔.๖ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.43)
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานอื่น (ถามี) เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการสมรส หลักฐานทางทหาร ฯลฯ
**สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงชื่อผูสมัคร
กํากับไวทุกหนาของสําเนาเอกสาร
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิ์ส อบคัดเลือกจะประกาศใหท ราบ ในวั นที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๖๒ ณ บอรด
ประชาสั ม พั น ธ โ รงพยาบาลแม จั น
หรื อ ตรวจสอบรายชื่ อ จากเว็ บ ไซด ข องโรงพยาบาล
http://www.maechanhospital.go.th/
๖. วิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีสอบ
สัมภาษณ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม

๗. เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะทําการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓
อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลแมจัน
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดและเกณฑการตัดสิน
การประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู ส อบคั ด เลื อ กได จะเรี ย งตามลํ า ดั บ จากผู ไ ด ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมา
ตามลําดับ โดยจะขึ้นบั ญชีสอบไว มีกํ าหนด ๑ ป หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตําแหนง
เดียวกันนี้ใหม บัญชีเกาถือเปนอันยกเลิก โดยผูที่ถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกตองเปนผูที่ได
คะแนนไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
๙. การรายงานตั วเข าปฏิบัติงาน ผู ที่ไดรั บการคัดเลือ กใหมารายงานตั วเพื่อเข าปฏิบั ติงาน
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป
หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ตองรับการตรวจสุขภาพ
กอนเขาปฏิบัตงิ านโดยชําระคาใชจายเองทั้งสิ้น และผลการตรวจสุขภาพตองปกติแข็งแรงดี
ถึงจะบรรจุและทําสัญญาจาง โดยจะตองมีเงินค้ําประกันสัญญาจางเปนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท
(หาพันบาทถวน) ทั้งนี้จะคืนเงินค้ําประกันเมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพนสภาพการเปน
พนักงานของโรงพยาบาลแมจัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสุรชัย ปยวรวงศ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมจัน

