
(ส ำเนำ) 
ประกาศโรงพยาบาลสงขลา 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
........................................... 

                 ด้วยโรงพยาบาลสงขลา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
      ต าแหน่งแพทย์แผนไทย  จ านวน ๒ อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร       
  ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม ดังนี้ 
  ก. คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   ๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   ๑. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ๒. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
   ๓. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   ๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๕. เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖. เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๗. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   ๙. เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าความผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

/๑๐. เป็นผู้.......... 

http://www.หางานราชการ.net/


                                                               ๒ 

   ๑๐. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น 

   ๑๑. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
   ๑. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
   ๒. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
   ๓. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
   ๔. ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 
   ๕. ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด 
   ๖. อัตราค่าจ้าง ๑๑,๗๖๐ บาท 

  ๓. การรับสมัครคัดเลือก   
  ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่             
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่  ๕ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙            
(ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.                                                                                                           

                ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 
นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน ๒ รูป 
   ๒. ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ                                   
   ๓. ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน      
๑ ฉบับ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ (เฉพาะผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เท่านั้น) 
 

/๔. ส าเนาบัตร.......... 
 



                                                            ๓ 

   ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ    
   ๕. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี
ที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   ๖.  หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี) 
   ๗. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
   ๘. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยใช้ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
   ทั้งนีใ้นส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
        ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๑๐๐ บาท 

  ๓.๔ ข้อปฏิบัติส าหรับการรับสมัคร 
        ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะ (สถานที่ราชการ)      
เพศชายห้ามใส่เสื้อยืด เสื้อโปโล กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย เพศหญิงให้
สวมกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อโปโล กางเกง รองเท้าแตะ 

  ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
       โรงพยาบาลสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ         
ป้ายประกาศ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา และทาง website โรงพยาบาล
สงขลาที่ www.sk-hospital.com  

  ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
       ประเมินสรรถนะด้านคุณลักษณะของบุคคล (สัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน 
        รวม  ๑๐๐  คะแนน 

  ๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ในกำรด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะของบุคคล (สัมภำษณ์) ต้องได้
คะแนนในกำรประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่ำผ่ำนกำรเลือกสรร 

           

/๗. การประกาศ......... 

 



๔ 

  ๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
       โรงพยาบาลสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ในวันที่          
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ป้ายประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา และทาง 
website โรงพยาบาลสงขลา ที่ www.sk-hospital.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้      

  ๘.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง   
       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ แต่หาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้คัดเลือกได้ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิที่ได้รับ
การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลสงขลา 
 
                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  กันยายน   ๒๕๕๙ 
 
                     ร้อยโท   สุภาพ  ไพศาลศิลป์ 
                                                                               (สุภาพ  ไพศาลศิลป์)         
                                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา     
 
 




