
    
 ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ  ประเภท เงินบ ารุง 
ต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

.............................................................................. 

  ด้วยโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง จ านวน 1 อัตรา 
 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   ๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ  378.00 บาท  
(สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
 

        2.  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้ 
   2.๑.  มีสัญชาติไทย 
   2.๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   
   2.๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   2.๔.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   2.๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
                               2.๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชกาพลเรือน 
   2.๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   2.๘.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   2.๙.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

2.๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   2.๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
 

2.๑๔. ไม่เป็นผู้เคย/… 
 



 
   2.๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

2.15 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
 

  3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
    มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่  และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
    
 

            4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
๕.๑  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา         จ านวน  ๑  ฉบับ 

   ๕.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว   จ านวน  1  ใบ 
   ๕.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑  ฉบับ 
   ๕.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน   ๑  ฉบับ 

๕.5  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)   จ านวน   ๑  ฉบับ 
๕.6  ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ไม่เกิน ๑ เดือน)   จ านวน   ๑  ฉบับ 

   ๕.7  หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)    จ านวน  ๑   ฉบับ 

เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก 
      ๑.ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร และ
รับรองส าเนาในเอกสารประกอบการรับสมัครทุกฉบับด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครได ้

          5. ก าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  ในวันเวลาราชการ   

         6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566         
หน้าเว็บไซต์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งhttps://www.wcrhospital.go.th/2019/ และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ตรงข้ามสหกรณร์้านค้า โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
 

          7. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
  คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566   
เวลา๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

   9.  ประกาศผลการสอบ 

      วั น ที่   2 7  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 6   ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์  โ ร ง พ ย า บ า ล เ วี ย ง เ ชี ย ง รุ้ ง 
https://www.wcrhospital.go.th/2019/ และประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ตรงข้ามร้านค้าสหกรณ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  
 
 

๑. การขึ้นบัญชี/… 
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๑0. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
        ๑0.๑ การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศเรียงตามล าดับ จากผู้ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับ 
        ๑0.๒  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลา  ๒  ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
        ๑0.๓ ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
หากภายหลังปรากฏว่า  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในในประกาศรับสมัคร จะถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 
  ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 

                             

                                   
                       (ลงชื่อ).............................................. 
                       (นางสาวนงนุช  มารินทร์) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 


