
 

 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล�มเก�า 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป�นลูกจ างช่ัวคราวรายวัน 

---------------------------------------------------- 
  ด�วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล�มเก�า จังหวัดเพชรบูรณ� มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกจ�างเป�นลูกจ�างชั่วคราวรายวัน จํานวน  3 ตําแหน�ง 3 อัตรา ดังนี้ 

๑. ตําแหน�งพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน   ๑  อัตรา  ค�าจ�างวันละ  315.-  บาท 
2. ตําแหน�งผู�ช�วยทันตแพทย, จํานวน   1  อัตรา  ค�าจ�างวันละ  315.-  บาท 
3. ตําแหน�งพนักงานวิทยาศาสตร,  จํานวน   1  อัตรา  ค�าจ�างวันละ  315.-  บาท 

ด�วยเงินบํารุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล�มเก�า 
 

 ๑.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะท่ีต องการ 
๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ตามข�อ ๖ แห�งระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยลูกจ�างประจําของส�วนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้ 
๑.  มีสัญชาติไทย 
๒.  อายุ ๑๘ – 40 ป3 
๓.  เป3นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง 

เป3นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด�วยบริสุทธิ์ใจ 
๔.  ไม�เป3นผู�ดํารง ตําแหน�งกํานัน แพทย�ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และผู�ช�วย 
 ผู�ใหญ�บ�าน 

  ๕.  ไม�เป3นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง 
  ๖.  ไม�เป3นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือจิตฟ@AนเฟBอน 

ไม�สมประกอบ หรือเป3นโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
๗.  ไม�เป3นผู�อยู�ระหว�างถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วย 

ลูกจ�างประจําหรือตามกฎหมายอ่ืน 
๘.  ไม�เป3นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป3นท่ีรังเกียจของสังคม 
๙.  ไม�เป3นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
๑๐. ไม�เป3นบุคคลล�มละลาย 
๑๑. ไม�เป3นผู�เคยต�องโทษคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว�นแต� 

 เป3นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑๒. ไม�เป3นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยงานอ่ืน    
      ของรัฐ 

  ๑๓. ไม�เป3นผู�เคยถูกลงโทษให�ออกหรือปลดออกเพราะกรณีกระทําผิดวินัยตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว�าด�วยลูกจ�างประจําของส�วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๔. ไม�เป3นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วย  
 ลูกจ�างประจําของส�วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
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๑๕. ไม�เป3นผู�เคยกระทําทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ เป3นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
 ตําแหน�งตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้   

 ๑๖. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม�มีโรคประจําตัว  ไม�ติดยาเสพติด ไม�ดื่มสุรา และไม�สูบบุหรี่ 
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะท่ีต�องการ ดังรายละเอียดบัญชีแนบท�ายประกาศ 

 ๒. เอกสารและหลักฐานท่ีต องนํามาย่ืนในวันสมัครเข ารับการคัดเลือก ผู สมัครต องย่ืนใบสมัคร พร อม
เอกสารและหลักฐานดังต�อไปนี้ 

๑. รูปถ�ายหน�าตรง  ไม�สวมหมวก  ไม�ใส�แว�นตาดํา  ๓x๔ ซม. ถ�ายมาแล�วไม�เกิน ๑ ปK  
 จํานวน ๑ รูป  

๒. สําเนาทะเบียนบ�าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย�างละ ๑ ฉบับ 
  ๓.  ใบรับรองแพทย�แสดงว�าไม�เป3นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎหมาย ก.พ. 

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซ่ึงออกให�ไม�เกิน ๖ เดือนนับถึงวันเปNดรับสมัคร 
๔. สําเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of  Records) 

ท่ีแสดงว�าเป3นผู�มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน�งท่ีสมัคร พร�อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อย�างละ ๑ ฉบับ (ถ�ามี) 

๕. หลักฐานการเกณฑ�ทหาร (ถ�ามี) 
๖. หลักฐานอ่ืนๆเช�นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต�ฯลฯ (ถ�ามี) 
 

๓ .สถานท่ีรับสมัคร 
๓.๑  สมัครได�ท่ีงานธุรการ  กลุ�มงานบริหาร อาคารอํานวยการ (ชั้น ๒ )  โรงพยาบาล 

  สมเด็จพระยุพราชหล�มเก�า (ส�วนขยาย) หมู� ๑ ต.นาแซง อ.หล�มเก�า จ.เพชรบูรณ� 
๓.๒  รับสมัครตั้งแต�วันท่ี  5  สิงหาคม  2562  จนถึงวันท่ี   26  สิงหาคม  2562 

ตั้งแต�เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.3๐  น.  ในวันราชการ  
 

 ๔. วัน เวลา  สถานท่ี และประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ 
- ประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์สอบในวันท่ี 27  สิงหาคม  2562 เวลา ๑๕.๐๐ น.   
- สอบข อเขียนในวันท่ี  28  สิงหาคม  2562  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
- สอบสัมภาษณ>ในวันท่ี  28  สิงหาคม  2562 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
- ประกาศรายช่ือผู สอบผ�านข อเขียนและสอบสัมภาษณ>  
วันท่ี 30  สิงหาคม 2562  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

    - ทดลองปฏิบัติงานในวันท่ี 2 กันยายน 2562  ถึงวันท่ี 6 กันยายน 2562 

  เวลาราชการ  
**โดยกําหนดการและจํานวนวันทดลองการฝCกปฏิบัติงานข้ึนกับความเหมาะสมของแต�ละ     

     ตําแหน�งซ่ึงอาจไม�เท�ากัน 
 

๕. หลักเกณฑ,การตัดสิน 

 ทุกตําแหน�งต�องได�คะแนนภาคการสอบข�อเขียน ภาคสัมภาษณ,และภาคการทดลองปฏิบัติงาน     
แต�ละภาคไม�ต่ํากว�า ร�อยละ ๖๐ 
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 ๖.  การประกาศข้ึนบัญชีผู สอบคัดเลือกได  
๖.๑ ประกาศผลการสอบในวันท่ี  9 กันยายน  2562  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
๖.๒ จะประกาศเรียงลําดับจากคะแนนสอบทุกประเภทรวมกันสูงสุดลงมาตามลําดับของแต�ละ 

ตําแหน�ง 
๖.๓ บัญชีท่ีประกาศมีอายุไม�เกิน  ๑ ปK  นับแต�วันข้ึนบัญชีและหากมีการสอบคัดเลือกใหม� 

ในตําแหน�ง  ในลักษณะเดียวกันอีกและได�ประกาศผลการสอบคัดเลือกใหม�แล�ว บัญชีตาม ประกาศฉบับนี้ถือว�ายกเลิก 
๖.๔ ผู�สอบคัดเลือกได�จะต�องมารายงานตัวภายในวันท่ี  10 กันยายน 2562 ท่ีงานการเจ าหน าท่ี    

กลุ�มงานบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล�มเก�า  หากไม�มาตามกําหนดถือว�าสละสิทธิ์  โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชหล�มเก�าจะเรียกผู�สอบได�ในลําดับถัดไปมารายงานตัว 

๖.๕ ผู�ท่ีประสงค�จะสมัคร จะต�องยินยอมทําตามเง่ือนไข คือ จะต�องยินดีรับการประเมิน 
ผลงาน ๒ ครั้ง ในช�วง ๓ เดือนและ ๖ เดือนแรก นับต้ังแต�วันท่ีได�เริ่มปฏิบัติงาน ภายหลังจากท่ีได�รับการประกาศผล
ว�าเป3นผู�ผ�านการสอบคัดเลือกได�แล�ว หากผลการประเมินผลงานท่ีประเมินโดยเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย จากทาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล�มเก�าแล�ว  ผลงานไม�ผ�านเกณฑ�  ให�ถือว�ามีผลเป3นการเลิกจ�าง และจะพิจารณาเรียก
ผู�ท่ีสอบได�ลําดับถัดไปมารายงานตัวและฝbกปฏิบัติงานแล�วทําการประเมินผลงานว�าผ�านเกณฑ�หรือไม�  เช�นเดียวกับ
กรณีแรก 

๗.การบรรจุแต�งตั้ง 
 ผู�คัดเลือกได�จะได�รับการพิจารณาจ�างเป3นลูกจ�างชั่วคราวรายวันตั้งแต�วันท่ี 10  กันยายน 2562 

๖๒๕๕๕ 
ประกาศ  ณ  วันท่ี     5   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

            (นายพนา    พงศ�ชํานะภัย) 
       ผู�อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล�มเก�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 


