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ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง (เหมาบริการ) 

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 
 

 ดวยโรงพยาบาลเวียงแกน ประสงคจะรับสมัครบุคคล เขาปฏิบัติงาน เปนลูกจางชั่วคราว เงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุง (เหมาบริการ) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน  
รพ.สต.บานปางปอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงแกน 

อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การจายเงินบํารุงเพ่ือเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือ
ลูกจางรายคาบของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เขา
ปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว (เหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครและอัตราคาจางท่ีจะไดรับ 

๑.๑. ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ     จํานวน 1 อัตรา 
1.2. อัตราคาจางท่ีจะไดรับ  เงินเดือน    16,500 บาท 
และมีสิทธิ์ไดคาปฏิบัตินอกเวลาราชการเพ่ิมเติม 

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้   
(มาตรฐานกําหนดตําแหนง กระทรวงสาธารณสุข (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รหัส 3-6-008) 

๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ  

๑. มีสัญชาติไทย เพศหญิง ตองไมอยูระหวางตั้งครรภ เพศชาย ตองผานการเกณฑทหาร 
๒. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปแตไมเกิน 35 ป 
3. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตรและ 

ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง  
4. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
5. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอ่ืนของรัฐ  
6. ไมมีประวัติโรคติดตอรายแรงหรือโรคประจําตัวท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการทํางาน 
7. ไมมีประวัติดานคดีความ ไมเสพสารเสพติดใหโทษชนิดรายแรง 
8. สามารถข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
9. หากมีประสบการณในการทํางาน จะพิจารณาเปนพิเศษ 

๔. การรับสมัครคัดเลือก 

 ๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สมัครดวยตนเอง ไดท่ี งานพัสดุธุรการ (ชั้น ๒) กลุมงานการจัดการ 

โรงพยาบาลเวียงแกน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชยีงราย ตั้งแตวันท่ี 2 – 25 กรกฎาคม 2562  
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น.   

๔.๒ หลักฐานท่ีจะตองยื่น… 
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