คูฉบับ
ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปนัง
.......................................................
ดวย โรงพยาบาลกรงปนัง จะดําเนินการคัดเลือ กเปนลู กจางชั่ วคราว(เหมาบริการ)
จํานวน ๖ อัตรา ฉะนั้นเพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ และยุติธรรม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปนัง
๑. ตําแหนงที่รบั สมัคร
๑.๑ ตําแหนงแพทยแผนไทย
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๒๓๐.- บาท
๑.๒ ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๘,๑๔๖.- บาท
๑.๓ ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)
จํานวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๗๓๘.- บาท
๑.๔ ตําแหนงพนักงานบริการ (พนักงานทําความสะอาด)
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๕๕๒.- บาท
๑.๕ ตําแหนงพนักงานบริการ(พนักงานเปล)
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๕๕๒.- บาท
๒. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือก ตองมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป ดังนี้
๒.๑ เพศชาย/เพศหญิง
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
๒.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบลสารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และ
ผูชวยผูใหญบาน
๒.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๒.๗ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
//..๒.๘ ไมเปนผูอยู. .

-๒๒.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑๒ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
๒.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวย ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๓.๑ ตําแหนงแพทยแผนไทย
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๒๓๐.- บาท
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย หรือสาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกตและไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผน
ไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
๓.๒ ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๘,๑๔๖.- บาท
- ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ใน
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอร
๓.๓ ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)
จํานวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๗๓๘.- บาท
- ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ ในหนาที่
หนาที่โดยยอ
- ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสารและแฟมทะเบียนคําขอตางๆ
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

//..๓.๔ ตําแหนงพนักงานบริการ..

-๓๓.๔ ตําแหนงพนักงานบริการ (พนักงานทําความสะอาด)
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๕๕๒.- บาท
- ไดรับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมต่ํากวานี้
- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหนาที่
หนาที่โดยยอ
- ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ในการยก แบกเคลื่อนยายสิ่งของ วัสดุอุปกรณตางๆ
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
๓.๕ ตําแหนงพนักงานบริการ(พนักงานเปล)
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๕๕๒.- บาท
- ไดรับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมต่ํากวานี้
หนาที่โดยยอ
- ปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายคนไขดวยเปลหามรถเข็นนั่งรถเข็นนอนตลอดจนดูแลรักษา
เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจ ะสมัครคัดเลือก ขอใหยื่นใบสมัครไดที่ ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
กรงปนัง ชั้น ๒ (อาคารแพทยแผนไทย) ในระหวางวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ในเวลาราชการ ภาคเชา ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. เอกสารและหลักฐานทีต่ องนํามายื่นในการสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพรอมสําเนาภาพถายเอกสารอยางละ ๑
ฉบับ ดังนี้
๕.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดําขนาด ๓x ๔ซม. หรือ ๑ นิ้ว
ถายครั้งเดียวไมเกิน๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
๕.๒ สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาใบสุทธิ และสําเนา รบ. จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาแสดงวาผานเกณฑทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย) จํานวน ๑ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)
๕.๖ ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
๕.๗ นําเอกสารฉบับจริงมาดวยในวันยื่นใบสมัคร
หมายเหตุ ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับรองสําเนาภาพถายเอกสารประกอบการสมัครดวย
ตนเอง “สําเนาถูกตอง” ทุกฉบับ
//..๘. เกณฑการตัดสิน..

-๔๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบคัดเลือก
จะประกาศใหทราบภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บอรดประชาสัมพันธทั่วไป
โรงพยาบาลกรงปนัง หรือ www.kphospital.go.th
๗.หลักเกณฑการคัดเลือก
การพิ จ ารณาคั ด เลื อกจะคํา นึ งถึ งความรู ความสามารถ ความประพฤติ และความ
เหมาะสม โดยวิธีสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ
๘. เกณฑการตัดสิน
ในการตัดสินวาผูใดสอบคัดเลือกได ถือเกณฑคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ
(นายพรศักดิ์ ประกอบวณิชกุล)
ทันตแพทยชํานาญพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง

