
  
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง 
เร่ืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว(เหมาบริการ) 

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

  ดวย  โรงพยาบาลกรงปนัง จะดําเนินการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (เหมาบริการ)     
จํานวน  8  ตําแหนง 10 อัตรา ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกเปนไปดวยความถูกตองบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) ของโรงพยาบาลกรงปนัง 
ดังน้ี 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
1) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ   จํานวน  3  อตัรา 
2) ตําแหนงนายชางเทคนิค   จํานวน  ๑  อตัรา 
3) ตําแหนงเจาพนักงานพสัด ุ   จํานวน  1  อตัรา 
4) ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  ๑  อตัรา 
5) ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญช ี  จํานวน  ๑  อตัรา 
6) ตําแหนงพนักงานพิมพ   จํานวน  1  อตัรา 
7) ตําแหนงพนักงานชวยเหลอืคนไข  จํานวน  1  อตัรา 
8) ตําแหนงพนักงานบริการ(พนักงานเปล) จํานวน  1  อตัรา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครคัดเลือก 
ผูสมัครคัดเลือก ตองมีคุณสมบัติทัว่ไป  ดังน้ี 
1)  มสีัญชาติไทย 
2)  เพศชาย/เพศหญงิ 
3)  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป บริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) เพศชายผานการเกณฑทหาร  
4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบลสารวัตร

กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 
6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7)  ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ 
8)  ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสงัคม 
9)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบตัิงานในหนวยงาน

ของรัฐ 
10)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
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ตามระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

11)  ไมเปนบคุคลลมละลาย 
12) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวิ นัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน  
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามบญัชีรายละเอยีดแนบทายประกาศ 
4. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดําขนาด 1.5x 1  น้ิว โดยถายคร้ังเดียว  กันไม

เกิน ๖ เดือน  จํานวน ๒ รูป 
2)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

3)  สําเนาทะเบยีนบาน และสําเนาบตัรประชาชน  จํานวน  ๑ ฉบับ 
4)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ– สกุล(ในกรณีที่ชื่อ – สกุล     

ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  (ถามี) 
5)สําเนาแสดงวาผานเกณฑทหาร ตาม สด.43 และ สด.8 (เพศชาย)  จํานวน ๑ฉบับ      
6)  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (ถามี) 
7)  ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)       

ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง) 
8)  นําเอกสารฉบับจริงมาดวยในวันยื่นใบสมัคร      

หมายเหตุ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบบัใหผูสมัครเขยีนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ทุกฉบบั 

  5.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคดัเลือกตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 35 ปบริบูรณ (นับถึงวันปด
รับสมคัร)  

6. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
กรงปนัง(อาคารแพทยแผนไทย) ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ     
ภาคเชา ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิส์อบคัดเลือก 
  โรงพยาบาลกรงป นัง  จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ เขา รับการคัด เลือกภายในวันที่                 
7  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0  ณ  ป า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ทั่ ว ไ ป โ ร ง พ ย า บ า ล ก ร ง ป นั ง  ห รื อ ท า ง 
https://www.kpnhospital.com 

8. หลักเกณฑการคัดเลอืก  
  การพิจารณาคัดเลือกจะคํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความประพฤต ิ และความเหมาะสม  
โดยวิธีสอบขอเขยีนและสอบสัมภาษณ 
 
 
 
 



 /..9.การจาง.. 

-3-  
  9. การจาง 
  ผูคดัเลอืกได จะไดรับการจางตามลําดับในบัญชีผูสอบคัดเลอืกได 
      
 

ประกาศ  ณ  วันที ่๑๘ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 

 

        
    (นายอีระฟาน  หะยีอแีต) 

                                นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 
                                ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลอืกเปนลกูจางช่ัวคราว(เหมาบริการ) 
โรงพยาบาลกรงปนัง 

 
1. ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 

กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
ปฏิบัติงาน กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลกรงปนัง 
อัตราวาง 3  อตัรา 
คาตอบแทน 16,000 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร 

และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหน่ึง 

  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร 

และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหน่ึง 

…………………………………… 

2. ตําแหนง นายชางเทคนิค 
กลุมงาน บริการ 
ปฏิบัติงาน งานชาง กลุมงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปนัง 
อัตราวาง 1  อตัรา 
คาตอบแทน 11,000 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

มีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานน้ี

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ 

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี ในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางชางไฟฟา ทางชางไฟฟากําลัง ทางชางกอสราง ทางชางอิเล็กทรอนิคส หรือสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางดังกลาวขางตน 

  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี ในสาขาวิชา

เคร่ืองกล สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม สาขาวิชาการกอสราง สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

ชางอุปกรณการแพทย หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหน่ึงหรือหลายทาง

ดังกลาวขางตน 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



3. ตําแหนง เจาพนักงานพัสด ุ
กลุมงาน บริการ 
ปฏิบัติงาน พัสดุ กลุมงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปนัง 
อัตราวาง 1  อตัรา 
คาตอบแทน 8,146 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี ในสาขาวิชาการ

บัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการ หรือ

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 

……………………………………. 

4. ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสขุ 
กลุมงาน เทคนิค 
ปฏิบัติงาน  กลุมงานเวชปฏบิตัิครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลกรงปนัง 
อัตราวาง 1  อตัรา 
คาตอบแทน 8,985 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูงทางการสาธารณสุขศาสตร(สาธารณสุขชมุชน) หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

…………………………………….. 
5. ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญช ี

กลุมงาน บริการ 
ปฏิบัติงาน  กลุมงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปนัง 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานขั้นตนในการลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและ

บัญชี  คัดแยกประเภทใบสําคัญ ตรวจสอบใบสําคัญที่ ไม มีปญหาหรือมีกฎระเบียบชัด เจนอยูแลว              
เขียนใบเสร็จรับเงินทําใบเบิกและใบนําสงเงิน ชวยทําบัญชีบางประเภท เชน บัญชีรับจายเงินบัญชีพัสดุเปนตน 

อัตราวาง 1  อตัรา 
คาตอบแทน 6,783 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

มีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานน้ี

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 

  ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับลักษณะ

งานในหนาที่ 

………………………………………….. 

 

 



6. ตําแหนง พนักงานพิมพ 
กลุมงาน บริการ 
ปฏิบัติงาน  กลุมงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปนัง 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะประสบการณและความชํานาญสูงในการพิมพหนังสือที่เปน

ภาษาไทยภาษาตางประเทศพรอมตรวจทานความถูกตองของหนังสือ ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองใชอยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานและเก่ียวกับการพิมพเอกสาร เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพดีด 
เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกพนักงาน
พิมพในระดับรองลงมา ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
อัตราวาง 1  อตัรา 
คาตอบแทน 6,783 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

มีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานน้ี

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

  ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับลักษณะ

งานในหนาที่ และตองมีความสามารถในการพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 35 คํา หรือพิมพดีดดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอรไดไมนอยกวานาทีละ 40 คํา 
.................................................. 

 

7. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข 
กลุมงาน บริการ 
ปฏิบัติงาน  กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลกรงปนัง 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไข เชน ชวยพลิกตะแคงตัวเช็คตัว ปอนอาหารน้ํา

และยาใหผูปวย ตรวจนับอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชประจําวันภายในหนวยงานใหครบถวนและเพียงพอพรอม

ใชตลอดเวลา ดูแลทําความสะอาดเรียบรอยของโตะตูแกวนํ้าเคร่ืองนอนเสื้อผาคนไขและสิ่งแวดลอมใกลเคียง 

ใหสะอาดตอการปฏิบัติงาน ชวยจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเกี่ยวกับกาตรวจและการรักษาพยาบาลประจําวัน 

เชน การเจาะปอดสวนอุจจาระ วัดไขวัดความดันโลหิตเปนตน ดูแลทําความสะอาดและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

และอุปกรณตางๆที่เก่ียวของ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง 1  อตัรา 
คาตอบแทน 6,552 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาทีแ่ละไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบตัร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 

……………………………………. 

 



8. ตําแหนง พนักงานบริการ(พนักงานเปล) 
กลุมงาน บริการ 
ปฏิบัติงาน  กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลกรงปนัง 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายคนไขดวยเปลหามรถเข็นน่ังรถเข็นนอน ตลอดจนดูแลรักษา

เคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง 1  อตัรา 
คาตอบแทน 6,552 บาท  
ระยะเวลาการจาง  วันทีเ่ร่ิมทําสญัญาจาง  ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ไดรับวุฒิไมต่ํากวาการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 

……………………………………. 


