
 
 

คู่ฉบับ 
 

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

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

ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เหมาบริการ)  จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   ๑.๑  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑  อัตรา 
          อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๑๑,๗๖๐.-  บาท  
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมคีุณสมบัตทิั่วไป  ดังนี้ 
๒.๑  เพศชาย/เพศหญิง 
๒.๒  มีสัญชาติไทย 
๒.๓  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
๒.๔  เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบลสารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม

ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

อื่นของรัฐ  
 
 

/๒.๑๔ ไม่เป็น...  
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๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

๒.๑5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 
๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง         

3.๑  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑  อัตรา 
       อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๑๑,๗๖๐.-  บาท  
มีวุฒิใดวุฒหินึ่งดงัต่อไปนี้ 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา

หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา

หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
 

๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ท่ี  ฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาล
กรงปินัง ในระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙  ถึงวันท่ี  ๒๗  กันยายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ภาค
เช้า ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐ น.  และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น. 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมส าเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑  

ฉบับ ดังนี ้
๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด าขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑  นิ้ว  

ถ่ายคร้ังเดียวไม่เกิน๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
๕.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
๕.๓  ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาใบสุทธิ  และส าเนา รบ.  จ านวน ๑  ฉบับ 
๕.๔   ส าเนาแสดงว่าผ่านเกณ์์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย)  จ านวน ๑

ฉบับ 
๕.๕  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง) 
๕.๖  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  (ถ้าม)ี           
๕.๗  น าเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร 

 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหต ุ ๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองส าเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัคร
ด้วยตนเอง “ส าเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ   
  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kphospital.go.th 
  ๗.หลกัเกณฑ์การคัดเลือก  
  การพิจารณาคัดเลือกจะค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และความ
เหมาะสม  โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ 
  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
  ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณ์์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
      

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 
  

           (นายพรศักดิ์  ประกอบวณิชกุล)  
                                 ทันตแพทย์ช านาญพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกรงปินัง 
 
 
 
 


