
 

 

คูฉบับ 
 

ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคดัเลอืกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ)  โรงพยาบาลกรงปนัง 

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

  ดวย  โรงพยาบาลกรงปนัง จะดําเนินการคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว(เหมาบริการ)  จํานวน ๔ อัตรา
ฉะนั้นเพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธ์ิ  และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือคัดเลอืกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปนัง 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร 
     ๑.๑  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ    จํานวน  ๒  อัตรา     
   อัตราเงินเดอืน เดอืนละ  ๑๖,๐๐๐.-  บาท  
     ๑.๒  ตําแหนงแพทยแผนไทย    จํานวน  ๑  อัตรา 
   อัตราเงินเดอืน เดอืนละ  ๑๑,๒๓๐.-  บาท 
     ๑.๓  ตําแหนงพนักงานพิมพ     จํานวน  ๑  อัตรา  
   อัตราเงินเดอืน  เดือนละ    ๖,๗๓๘.- บาท 
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลอืก 

ผูสมัครคัดเลอืก ตองมีคณุสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
  ๒.๑  เพศชาย/เพศหญิง 
  ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
          ๒.๓  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป  บรบิูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)  
        ๒.๔  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
          ๒.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบลสารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และ
ผูชวยผูใหญบาน 
          ๒.๖  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
          ๒.๗  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
          ๒.๘  ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม   

๒.๑๐ ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 
๒.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

/..ไมเปนผูเคยตองรับโทษ... 

 



-๒- 

 ๒.๑๒ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผดิทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิทีไ่ดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 ๒.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อื่นของรัฐ  
  ๒.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
          ๒.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวย ลกูจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
          ๒.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

  ๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง        
     ๓.๑  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ    จํานวน  ๒  อัตรา     
   อัตราเงินเดอืน เดอืนละ  ๑๖,๐๐๐.-  บาท   

- ไดรับปริญญาตรีหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล
ศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภชั้นหนึ่ง 
  - ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล
ศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภชั้นหนึ่ง 

๓.๒  ตําแหนงแพทยแผนไทย     จํานวน  ๑  อัตรา 
 อัตราเงินเดอืน เดอืนละ  ๑๑,๒๓๐.-  บาท  

  - ไดรับปริญญาตรีหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย หรือสาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกตและไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผน
ไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

๓.๓ ตําแหนงพนักงานพิมพ    จํานวน  ๑  อัตรา 
-ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน

หนาที่ และเคยผานงานดานที่เก่ียวของมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 
อัตราเงินเดือน เดือนละ    ๖,๗๓๘.- บาท 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1) ปฏิบัติงานที่ตองใชทกัษะประสบการณและความชํานาญสูงในการพิมพหนังสือที่เปน

ภาษาไทยภาษาตางประเทศพรอมตรวจทานความถูกตองของหนังสอื 
2) ดูแลรักษาเครือ่งคอมพิวเตอรและ/หรือเคร่ืองใชอยางอื่นที่มไีวเพือ่ปฏิบัติงานและ

เก่ียวกับพิมพเอกสาร เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครือ่งพิมพดีด เปนตน ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณในการพิมพ 

/..ควบคุมตรวจสอบ.. 



               -๓- 
 

๓)ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกพนักงานพิมพในระดับ
รองลงมา 

  ๔)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 

๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ขอใหย่ืนใบสมัครไดที่  ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
กรงปนัง (อาคารแพทยแผนไทย) ในระหวางวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐       
ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาตั้งแตเวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น.  และภาคบายตั้งแตเวลา  ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น. 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร 
  ผูสมัครตองย่ืนใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพรอมสําเนาภาพถายเอกสารอยางละ ๑  
ฉบับ ดังนี้  

๕.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดําขนาด ๓ x ๔ ซม. 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  ใบรบัรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง) 

๕.๖  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ  (ถามี)                   
๕.๗  นําเอกสารฉบับจริงมาดวยในวันย่ืนใบสมัคร      

หมายเหตุ ๑. ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับรองสําเนาภาพถายเอกสารประกอบการสมัคร
ดวยตนเอง “สําเนาถูกตอง” ทุกฉบับ   

  ๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  จะประกาศใหทราบภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ บอรดประชาสัมพนัธทั่วไป
โรงพยาบาลกรงปนัง หรือ www.kphospital.go.th 

  ๗.หลักเกณฑการคัดเลือก  
  การพิจารณาคัดเลือกจะคํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความประพฤติ และความ
เหมาะสม  โดยวิธีสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ 
 
 
 
 
 

/..เกณฑการตัดสิน... 



-๔- 

  ๘. เกณฑการตัดสิน 

  ในการตัดสินวาผูใดสอบคัดเลือกได ถือเกณฑคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

                                  
               (นายอีระฟาน หะยีอีแต)  

                                 นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 
                                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง 

 
 
 
 
 


