
  
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลกรงปนัง 
เร่ืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว(เหมาบริการ) 

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

  ดวย  โรงพยาบาลกรงปนัง จะดําเนินการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (เหมาบริการ)     
จํานวน  1 ตําแหนง 1 อัตรา ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกเปนไปดวยความถูกตองบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว(เหมาบริการ) ของโรงพยาบาลกรงปนัง 
ดังน้ี 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
1) ตําแหนงเจาพนักงานพสัด ุ   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 

ตามระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
11)  ไมเปนบคุคลลมละลาย 
12) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวิ นัยตามระเบียบ

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

เกิน ๖ เดือน  จํานวน ๒ รูป 
2)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

3)  สําเนาทะเบยีนบาน และสําเนาบตัรประชาชน  จํานวน  2 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 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ     
ภาคเชา ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิส์อบคัดเลือก 
  โรงพยาบาลกรงป นัง  จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ เขา รับการคัด เลือกภายในวันที่                 
8 ธันวาคม 2560 ณ ปายประชาสัมพันธทั่วไป โรงพยาบาลกรงปนัง หรือทางwww.kphospital.go.th 

8. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  
  8.1 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ดวยการวิธีการประเมิน ดังนี ้
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                 หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความรูความสามารถ 
-ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงทีเ่กีย่วของกับการปฏบิตัิงานในหนาที ่
- ทดสอบการปฏิบตัิการคอมพิวเตอร 

 
100 

 
100 

 
สอบขอเขยีน 

 
สอบปฏบิตั ิ

๒.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
-คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏบิตัิงาน 

ไดแก มนุษยสมัพันธการทํางานเปนทีม ความ
รับผดิชอบ ความอดทน และเสยีสละ ความคดิริเร่ิม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ การปรับตัวเขากบั
ผูรวมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 300  
  เกณฑการตัดสิน 

1. ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินภาคความรูความสามารถ จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนน
ในการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินภาคทดสอบการปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอรจะตองเปนผูที่สอบไดคะแนน
ในการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

3. ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองเปนผูไดรับ
คะแนนในการสอบสัมภาษณไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูผานการประเมิน 

ทั้งน้ี การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนการ
ประเมินความรูความสามารถ คะแนนการปฏิบัติคอมพิวเตอร และคะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงรวมกัน ซึ่งผูที่ไดคะแนนรวมมากกวาจะเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ในกรณีผูที่สอบไดคะแนนเทากันจะ
ใหผูไดคะแนนจากการประเมินภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา 

 

 9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  โรงพยาบาลกรงปนัง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ปาย
ประชาสัมพันธทั่วไป โรงพยาบาลกรงปนัง หรือทางwww.kphospital.go.th โดยบัญชีรายชือ่ดงักลาวใหเปน
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกําหนด 1 ป นับแตวันทีข่ึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงทีม่ี
ลักษณะงานเดยีวกันน้ีใหม แลวแตกรณี 
 

  10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสญัญาจางตามทีโ่รงพยาบาลกรงปนังกําหนด 
      
 

ประกาศ  ณ  วันที ่   28    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 

 
    (นายอีระฟาน  หะยีอีแต) 

                                นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 
                                ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง 



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

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี ในสาขาการบัญชี  

 


