ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางเหมาบริการ
………………………………………..

ดว ยโรงพยาบาลขุนยวม จะดํา เนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนเป น
พนักงานจางเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดงานจาง
ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย 1 อัตรา กลุม งานเทคนิคการแพทย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(8) คุณสมบัติหรือ ลักษณะตองหา มอื่นตามที่สว นราชการกํา หนดไวใ นประกาศสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (เงินบํารุง) ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนไปเพื่อความจําเปนหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น (ถามี)
หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ างของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย
2. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานที่สมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ กลุมงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลขุนยวม ตั้งแตวันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ชวงเชา เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ชวงบาย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.)

-22.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถา ยหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป
จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการเรียน (สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
2.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตา ง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุ ใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
3. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลขุนยวม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
ณ บอรดประชาสัมพันธ หนาหอง X-Ray ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลขุนยวม
4. หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีสอบขอเขียน หรือสอบสัมภาษณ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
5. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผา นการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และ สมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได หากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และ สมรรถนะ เทากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการรับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผา นการเลือกสรร
โรงพยาบาลขุนยวม จะประกาศรายชื่อผูผา นการเลือกสรรตามลํา ดับคะแนนสอบ ณ บอร ด
ประชาสัมพันธ หนา หอง X-Ray ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลขุนยวม ในวัน ที่ 24 มิถุนายน 2565
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือมีการประกาศ
รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี

-37. การจัดทําสัญญาจาง
ผูผานการเลือกสรร จะตองมารายงานตัว ทําสัญญาจาง เพื่อจัดจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป หากไมมารายงานตัวจะถือวาทานสละสิทธิ์ และ
โรงพยาบาลขุนยวม จะเรียกผูผานการเลือกสรร รายถัดไปแทน
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

(นายสุพัฒน ใจงาม)
นายแพทยชาํ นาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุนยวม

เอกสารหมายเลข 1
1. ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย
ประเภท
วิชาการ
กลุมตามลักษณะงาน
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านทางด า นเทคนิ ค การแพทย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัยสิ่งสงตรวจที่ไดมาจากรางกายมนุษย โดยใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการที่ครอบคลุมดานเคมี
คลิ นิก จุ ล ทรรศนศาสตร ค ลินิ ก จุ ล ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก โลหิ ต วิ ทยา คลั ง เลื อ ด
ภูมิ คุม กัน วิ ทยาคลินิ ก พิษ วิ ทยาคลิ นิก ฯลฯ เพื่ อ นํา ผลมาใช ใ นการวิ นิจ ฉั ย
คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะ
สุข ภาพ การป อ งกั น โรค การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ รวมถึง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การกํ าหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใชเครื่องมือรวมทั้งน้ํา ยาต า งๆ
ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางเทคนิ ค การแพทย การให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และ
ฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการทางเทคนิ ค การแพทย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
กลุมงานเทคนิคการแพทย
คาจาง
15,530 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคนิค
การแพทย และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย
หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของสภาเทคนิค
การแพทย

