
 
 

 

คูฉบับ 
 

ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว(เหมาบริการ)  โรงพยาบาลกรงปนัง 

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

  ดวย  โรงพยาบาลกรงปนัง จะดําเนินการคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว(เหมาบริการ)  
จํานวน ๖ อัตรา ฉะน้ันเพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธ์ิ  และยุติธรรม   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปนัง 

๑. ตําแหนงที่รบัสมัคร 
  ๑.๑  ตําแหนงแพทยแผนไทย     จํานวน  ๑  อัตรา 

 อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๑๑,๒๓๐.-  บาท  
๑.๒  ตําแหนงเจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร   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. คณุสมบตัิของผูสมัครสอบคดัเลอืก 
ผูสมัครคัดเลือก ตองมีคณุสมบตัิทั่วไป  ดังนี ้

  ๒.๑  เพศชาย/เพศหญิง 
  ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓  มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ป  บริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)  
  ๒.๔  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
   ๒.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบลสารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และ
ผูชวยผูใหญบาน 
  ๒.๖  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
  ๒.๗  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ไรความสามารถหรือจิต 
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 

  //..๒.๘  ไมเปนผูอยู.. 

 



-๒- 
  ๒.๘  ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

๒.๑๐ ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
๒.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๑๒ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกจิหรือหนวยงาน 

อื่นของรัฐ  
  ๒.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
   ๒.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวย ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

  ๓. คณุสมบตัิเฉพาะตําแหนง 
  ๓.๑  ตําแหนงแพทยแผนไทย     จํานวน  ๑  อัตรา 

 อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๑๑,๒๓๐.-  บาท  
  - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย หรือสาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกตและไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผน
ไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

๓.๒  ตําแหนงเจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร   จํานวน  ๑  อัตรา 
อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๘,๑๔๖.-  บาท  

  - ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ใน
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

๓.๓  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)  จํานวน  ๒  อัตรา 
อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๖,๗๓๘.-  บาท  

  - ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
  - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี ในหนาท่ี 
  หนาท่ีโดยยอ 
  - ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสารและแฟมทะเบียนคําขอตางๆ 
  - ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 

 //..๓.๔  ตําแหนงพนักงานบริการ.. 



-๓- 
  ๓.๔  ตําแหนงพนักงานบริการ (พนักงานทําความสะอาด)   จํานวน  ๑  อัตรา 
   อัตราเงินเดือน เดือนละ    ๖,๕๕๒.- บาท 
  - ไดรับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมตํ่ากวาน้ี 
  - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหนาท่ี 
  หนาท่ีโดยยอ 
  - ปฏิบัติงานท่ีใชแรงงานท่ัวไป ในการยก แบกเคลื่อนยายสิ่งของ วัสดุอุปกรณตางๆ 
  - ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๓.๕  ตําแหนงพนักงานบริการ(พนักงานเปล)     จํานวน  ๑ อัตรา 
   อัตราเงินเดือน เดือนละ   ๖,๕๕๒.- บาท 
  - ไดรับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมตํ่ากวาน้ี 
  หนาท่ีโดยยอ 
  - ปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายคนไขดวยเปลหามรถเข็นน่ังรถเข็นนอนตลอดจนดูแลรักษา
เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
  - ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ขอใหย่ืนใบสมัครไดท่ี  ฝายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาล
กรงปนัง ช้ัน ๒ (อาคารแพทยแผนไทย) ในระหวางวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙            
ในเวลาราชการ ภาคเชา ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐ น. และภาคบายต้ังแตเวลา  ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น. 

๕. เอกสารและหลกัฐานทีต่องนํามายื่นในการสมัคร 
  ผูสมัครตองย่ืนใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพรอมสาํเนาภาพถายเอกสารอยางละ ๑  
ฉบับ ดังน้ี  

๕.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดําขนาด ๓x ๔ซม. หรือ ๑  น้ิว  
ถายคร้ังเดียวไมเกิน๖ 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. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง) 

๕.๖  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  (ถามี)                  
๕.๗  นําเอกสารฉบับจริงมาดวยในวันย่ืนใบสมัคร 

หมายเหต ุ ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับรองสําเนาภาพถายเอกสารประกอบการสมัครดวย
ตนเอง “สําเนาถูกตอง” ทุกฉบับ  
 
 

 //..๘. เกณฑการตัดสิน.. 



-๔- 

  ๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิส์อบคดัเลอืก 
  จะประกาศใหทราบภายในวันที ่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ บอรดประชาสัมพนัธทั่วไป
โรงพยาบาลกรงปนัง หรือ www.kphospital.go.th 

  ๗.หลักเกณฑการคดัเลือก  
  การพิจารณาคัดเลือกจะคํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความประพฤติ และความ
เหมาะสม  โดยวิธีสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ 

  ๘. เกณฑการตัดสิน 

  ในการตัดสินวาผูใดสอบคัดเลือกได ถือเกณฑคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

ลงช่ือ  
        (นายพรศักด์ิ  ประกอบวณิชกุล)  

ทันตแพทยชํานาญพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง 


