
       
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ  จ านวน 1 อัตรา 

*  *  *  *  *  *  *  * *  *  * 
    ด้วย โรงพยาบาลสบเมย จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
จ้างเหมาบริการ จ านวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  
   ต าแหน่ง   พนักงานบริการ   จ านวน 1  อัตรา 
   ปฏิบัติงาน บ่อบ าบัด ขยะ/ขยะติดเช้ือ สังกัด กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  โรงพยาบาลสบเมย 
  อัตราค่าจ้าง 5,500.00  บาท / เดือน   
  ระยะเวลาการจ้าง  1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม  2562   

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๒.1  มีสัญชาติไทย 
  ๒.2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
   ๒.3  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ๒.4  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
   ๒.5  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายอื่น 
   ๒.6  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.7  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๒.8  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่ได้รับโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    ๒.๑0 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๑1  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   1. เพศชาย  
   2. อายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
  3. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่า 
   4. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญในหนา้ที่ 
        5. มีทักษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหนง่ 
  6. ได้รับใบอนญุาตขับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย 

/ 4. การรับสมัคร . . . 
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  ๔.  การรับสมัคร 
   ๔.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  8 – 18  พฤษภาคม  2561 ในวันและเวลาราชการ ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ กลุ่ม งานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลสบเมย ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐-๘๒ ต่อ ๑๐๒ (แต่งกายสุภาพ) 

  ๔.๒  หลักฐานการสมัคร 
   ๔.๒.๑  ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ๑  ฉบับ 
   ๔.๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแว่นตา ขนาด๑นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ ใบ 
   ๔.๒.๓  ส าเนาประกาศนียบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรยีน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒกิารศึกษาตรง
กับทีร่ับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเรจ็การศึกษา และได้รับการอนมุัติจากสถาบันการศึกษา ภายในวันที่
เปิดรบัสมัคร    
   ๔.๒.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๔.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน  
นับถึงวันที่เปิดรบัสมัคร  จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๒.๖  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ ใบส าคัญทหารกองเกิน สด.๙  
เป็นต้น  (ถ้ามี) 
   ๔.๒.๗  หนังสอืรบัรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ท างาน  (ถ้ามี) 
  4.2.8  ส าเนาใบอนญุาตขับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย 
   **  ส าเนาหลกัฐานทุกฉบับใหร้บัรองส าเนาถูกต้อง  และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการสอบคัดเลือก 
   ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสบเมย หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ต่อ ๑๐0 

   ๖. วิธีการสอบคัดเลือก   
   ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 
 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ผู้สมัครต้องมาสอบตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้   

 7. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการข้ึนบัญชี จะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ ของคะแนนรวม 

 8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
   ประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ.บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสบเมย เรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกได้
คะแนนสอบเท่ากันจะให้ผู้ที่มาสมัครสอบอันดับก่อนได้รับการบรรจุก่อน  

  9. รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ ที่  1  มิถุนายน  2561   ที่งานธุรการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสบเมย    

     ประกาศ  ณ วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 

(นายจักรี  คมสาคร) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 


