
 
                                                                                                                                                           

ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน 

--------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สันป่าตอง  ในต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร  จ านวน  1  อัตรา   

ขอบข่ายงานหน้าที่ท่ีจะปฏิบัติ 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง โดยปฏิบัติงานด้านโภชนาการ     

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมจัดซื้อ  ก าหนดรายการอาหาร  และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ 
สามัญ  เฉพาะโรค  และผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง  รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงส าหรับใช้ในการ
ประชุม  สัมมนา  อบรม  ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 อัตราการจ้าง  จ านวน  1  อัตรา 

 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 6,552.00 บาท 
 ระยะเวลาในการจ้าง   ปีงบประมาณ  2562   

สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่   30  กันยายน  2562     

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       - มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       - ไม่ก าหนดวุิิการศึกษา 

คุณสมบัติทั่วไป 
(1) เป็นบุคคลธรรมดา  มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (หญิง)  
(3) เพศ ชาย  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
(4) เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่รับจ้าง 
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  

หรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ  
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้าง ของทางราชการส่วนท้องถิ่น 
  การคัดเลือก 
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  ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถขอและยื่นความจ านงด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ตั้งแต่วันที่  1 – 16  พฤศจิกายน  2561  ในวันและเวลาราชการ   
  
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า 
         ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   จ านวน    1  ใบ 
    (2) ส าเนาหลักฐานแสดงวุิิการศึกษา   จ านวน    1  ฉบับ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน    1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน    1  ฉบับ 
  (5)  ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ านวน    1  ฉบับ 
  
 4. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     วันที่ 19  พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องประชุมเบญจมาศ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  
โดยผู้มายื่นความจ านงไว้จะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาคัดเลือกอย่างน้อย  30  นาที  หากไม่มาตามที่ก าหนด
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
 5. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  20  พฤศจิกายน  2561 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่           พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

             

      (นายวิรัช  กลิ่นบัวแย้ม)    
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
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ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว 

--------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เพื่อ

บรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องทดลอง  จ านวน  1  อัตรา  ฉะนั้น  

อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง  เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว หรือ

ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2545  

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

- ต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องทดลอง     อัตราค่าจ้าง  6,552  บาท   

จ านวน  1  อัตรา 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่   

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้ประกาศนียบัตร

มัธยมศกึษาตอนต้นหรอืตอนปลายสายสามัญ หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

- มีความรูแ้ละสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างด ี              

3. คุณสมบัติทั่วไป 

(8) มีสัญชาติไทย 

(9) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

(10) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ 

(11) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

(12) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืง 
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(13) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้

ความสามารถ หรือ        จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(14) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้

ก่อน         ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 

(15) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดจีนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(9) ไม่เป็นกรรมการ.... 

(16) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมือง 

(17) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(18) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรอืความผิดลหุโทษ 

(19) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(20) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตาม

กฎหมายอื่น 

(21) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการหรอืตามกฎหมายอื่น 

(22) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

4. การรับสมัครสอบ 

4.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ 

ฝา่ยบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสันป่าตอง 

ตั้งแตว่ันที ่ 15 – 22  สงิหาคม  2557   ในวันและเวลาราชการ 

4.2 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

- ค่าสมัคร  30  บาท 

ค่าธรรมเนียมจะไม่จา่ยคืน  เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มสีิทธิแล้ว 

4.3   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 3  4  ซ.ม.      

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  1  รูป 
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(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับต าแหน่งที่สมัครดังกล่าว จ านวน 1 

ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ

ภายในวันปิดรับสมัคร 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

จ านวน      1  ฉบับ 

 

 

(4)  ส าเนาหลักฐาน ..... 

(4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ           

ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ   

(5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่

ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2535)  ตัวจริง  1  ฉบับออกโดยโรงพยาบาล

สันป่าตอง 

5. การประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้าสอบคัดเลือก 

จะประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

วันที่  25 สิงหาคม 2557   ณ  โรงพยาบาลสันป่าตอง 

6. ก าหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีสอบคัดเลือก 

ก าหนดสอบคัดเลือกในวันที่  26 สิงหาคม  2557 

สถานที่คดัเลือกโรงพยาบาลสันป่าตอง 

เวลา  09.00 – 12.00  น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 (50 คะแนน) 

เวลา  13.00 – 16.00  น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 (50 คะแนน) 

สถานที่สอบคัดเลือก  ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง 

7. เกณฑก์ารตัดสิน 

ในการตัดสินว่า ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ า

กว่า   ร้อยละหกสิบ 

8. ประกาศผลสอบคัดเลือก 

วันที่   27  สิงหาคม  2557   

9. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก 
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การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 

ในกรณ ี ผูส้อบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจัดล าดับ ดังนี้ 

9.1 กรณีผูท้ี่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.2 ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้  

ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.3  ถ้าได้คะแนน.... 

 

9.3 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้

คะแนนภาคความรูท้ั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.4 ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ใหผู้ไ้ด้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่

ในล าดับสูงกว่า 

 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้น

บัญชี แต่  ถ้ามีการสอบคัดเลือกส าหรับต าแหน่งเดิมนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว 

บัญชผีูส้อบคัดเลือกได้ครัง้นี้เป็นอันยกเลิก 

10. การบรรจุและแตง่ตัง้ 

ผูส้อบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแตง่ตัง้ตามล าดับที่ในบัญชผีู้สอบคัดเลือกได้ 

   ประกาศ  ณ  วันที ่         สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 (นายประยูร  ค าจา) 

 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติราชการแทน   

 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
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ค ำสั่งโรงพยำบำลสันป่ำตอง 
ท่ี       /2551 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว 

************************** 

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง   จะด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ประจ า
โรงพยาบาลสันป่าตอง  ต าแหน่ง คนงาน (พนักงานบัตรรายงานโรค)  จ านวน  1  อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือรายคาบของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2545  จึง มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี ้

1. นายสมคิด วงศ์ศิริอ านวย ต าแหน่ง นายแพทย์ 8 ประธานคณะกรรมการ 
2. นางวิชชุดา จงคล้าย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ 
3. นางสาวโสภา ทันดร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ 
4. นางสาวอุทุมพร ค าภีระปัญญา ต าแหน่ง เภสัชกร 7 กรรมการ 
5. นางวิลาณี รักสกุลกานต์ ต าแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป 7   กรรมการและเลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก มีหน้าที่ 
1. ออกข้อสอบประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
2. ให้คณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม 
3. ให้รายงานผลการด าเนินการสอบคัดเลือก ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง ทราบ 
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    สั่ง  ณ  วันที ่        เมษายน  พ.ศ.  2552 
 
 

  
 (นายพิษณุ   รักสกุลกานต์) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
 
 


