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     ส าเนา 

 
 
 

   ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 

………………………………………………………… 
 

 ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว         
(เหมาบริการ) ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 อัตรา      

 ฉะนั้นอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้  

1. ส่วนราชการ/หน่วยบริการ ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
      ส่วนราชการ/หน่วยบริการ โรงพยาบาลแม่ลาน/กลุ่มงานการพยาบาล 

       ช่ือต าแหนง่    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
     จ านวนอัตรา     1  อัตรา    

ค่าจ้าง    6,552 บาท (หกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
     ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้หน่วยบริการจ้างบุคคลซึ่งไม่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการ
ประจ าในหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ 

1.2 ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งจ้างจะพิจารณาตาม
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) เป็นผู้เสื่อมใสในการประกอบระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุขตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(9)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ การเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
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(10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิด
ลหุโทษ 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1.1 มีความรู้ ความสามารถ หรือ ความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ  

1.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน  
การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน 

ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
      3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3x4 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว    
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป 

(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ระเบียบผลการเรียนหรือส าเนาปริญญาบัตรและ
ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ  
2 ฉบับ      

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่มี   

ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ        
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)    

ซึ่งออกให้ไม่ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน  1  ฉบับ 
ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค าร้องส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย  
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันนี้มีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ

ประเมิน 
 โรงพยาบาลแม่ลาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ               
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 1  
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

 
100  สอบข้อเขียน /สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งที่  2 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
7. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงพยาบาลแม่ลาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ            

วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง ในวันที่  2 กันยายน 2562  ณ ห้องกลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน 
 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
 
    (นายอับดุลย์มะรุสดี  ศิริกุล) 
                                                          นายแพทยช์ านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหนง่ 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน      ร่าง............. 

พิมพ์........... 
ทาน............ 


