
 
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง  

เรือ่งรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว( เหมาบริการ) 
....................................................... 

  ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะด าเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     
จ านวน  1  ต าแหน่ง 1 อตัรา ฉะนั้น เพือ่ให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธ์ิและ
ยุติธรรม จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพือ่คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี ้

1. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร  
1) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร์  จ านวน  1  อตัรา  

2.  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมัคร คัดเลอืก  
ผู้สมัครคัดเลอืก ต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป  ดังน้ี 
1)มสัีญชาติไทย 
2)เพศชาย/เพศหญิง  
3)มอีายุไมต่่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมคัร)  เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร  
4)  ไมเ่ป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟัน่

เฟอืน ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
5)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบลสารวัตร

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
6)  ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7)  ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐ 
8) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกยีจของสังคม  
9)  ไมเ่ป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
10)  ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังให้พกัราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้กอ่น 

ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอืน่  
11)  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย  
12) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอืน่   
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามบัญชีรายละเอยีดแนบท้ายประกาศ  
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4. หลกัฐานทีต้่องยืน่พร้อมใบสมัคร 
1)  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและแว่นตาด าขนาด 1.5x 1  นิ้ว โดยถ่ายคร้ังเดียว  กนั ไม่

เกนิ ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มวุีฒิการศึกษา

ตรงกบัต าแหน่งท่ีรับสมคัร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมติัจากผู้มอี านาจ
อนุมติัภายในวันปิดรับสมคัร 

3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  2 ฉบับ 
4)  ส าเนาหลักฐานอืน่ๆ เช่นใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนชื่อ– สกลุ(ในกรณีท่ีชื่อ – สกลุใน

หลักฐานการสมคัรไมต่รงกนั) จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  (ถ้าม)ี 
5)ส าเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.43 และ สด.8 (เพศชาย)  จ านวน 2 ฉบับ 
6)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้าม)ี 
7)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) ซ่ึงออก

ให้ไมเ่กนิ ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง) 
8)  น าเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันย่ืนใบสมคัร       

หมายเหตุ  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมคัรเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ 

  5.  เงื่อนไขการรับสมัคร  
  ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกต้องมอีายุไมต่่ ากว่า 18 ปี และไมเ่กนิ 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิด
รับสมคัร)  

6. วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัคร  
  ให้ผู้ประสงค์จะสมคัร ขอ และ ย่ืนใบสมคัร ด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไปโรงพยาบาล
กรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ต้ังแต่วันท่ี7– 11  มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิส์อบคัดเลอืก  
  โรงพยาบาลกรงปินังจะประกาศรายชื่อผู้มสิีทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 14มกราคม  
2562ณ ป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ัวไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือทางwww.kphospital.go.th 

8. หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก   
  การพจิารณาคัดเลือกจะค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ  และความเหมาะสม  
โดยวิธีสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  
  9. การจ้าง 
  ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศ  ณ  วันท่ี3มกราคม พ.ศ.  ๒๕62 

 
 (นายอรีะฟาน  หะยีอแีต) 

                          นายแพทย์ช านาญการพเิศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกรงปินัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบทา้ยประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลอืกเป็นลกูจ้างช่ัวคราว(เหมาบริการ)  

โรงพยาบาลกรงปินัง  
1. ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพวิเตอร์  

กลุม่งาน บริการ 
ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกรงปินัง  
อัตราว่าง  1  อตัรา  
ค่าตอบแทน  11,230 บาท  
ระยะเวลาการจ้าง   วันท่ีเร่ิมท าสัญญาจ้าง  ถึงวันท่ี 30 กนัยายน 2562 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังต่อไปน้ี  

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอืน่ท่ีเทียบได้ไมต่่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพวิเตอร์  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอืน่ท่ีเทียบได้ไมต่่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาในสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพวิเตอร์  

……………………………………. 
 
 
 
 


