ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ
เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
…………………………………………………
ด้ว ยโรงพยาบาลรั ต ภู มิ มี ความประสงค์ จะรับ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ สอบคั ด เลื อกเป็ น ลู ก จ้างชั่ ว คราว
(จ้างเหมา) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติพลเรือ
สามัญ พ.ศ.๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ ฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทและความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
... / 2.2 คุณสมบัติ

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทำความสะอาด / กลุ่มงานการพยาบาล
อัตราที่รับ
1 อัตรา
ค่าจ้าง
เดือนละ 8,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการดูแลทำความสะอาด ภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งบริเวณสิ่ งแวดล้ อมของหน่ ว ยงาน ให้ ส ะอาด สวยงาม เป็น ระเบียบเรียบร้อย ช่วยเหลื อดูแลความ
เรียบร้อยของระบบงานต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร
ประถมศึกษา (ป.6)
- เพศหญิง
- มีอายุ 20 – 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ /
ใบรายงานผลการศึกษา
อย่างละ ๑ ฉบับ
(2) สำเนาบัตรประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
จำนวน ๑ ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส , เปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ,
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร , หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
อย่างละ ๑ ฉบับ
(6) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๑ รูป
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.2 เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
... /4. วันรับสมัคร

-34. วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคั ดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒
โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. / ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. *** กรุณาแต่งกายสุภาพ
5. วิธีการคัดเลือก ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะ ตามที่
คณะกรรมการกำหนด
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่ทำการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลรัตภูมิหรือ
ทางเว็บไซต์ http://www.rattaphumhospital.go.th/
7. เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ต้องเป็นผู้ที่มีผลการ
สอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้
หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕64

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

