
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลลำพูนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
(รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลลำพูน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

อัตราว่าง ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างรายวัน ๓๓๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สิทธิประโยชน ์ตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขการจ้างเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 

หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏิบัติงานการให้บริการงานเอกสารต่างๆของทางราชการ เอกสารด้านวิชาการและอื่นๆ 
ภายในหน่วยงาน รวมท้ังการรับ-ส่งลงทะเบียนหนังสือเอกสารทางราชการ การผลิตเอกสาร การจัดทำรูปเล่ม 

การถ่ายลำเนาเอกสารและการบันทึกรายละเอียดของรายการต่างๆตามรูปแบบท่ีทางราชการกำหนด เพื่อใช้ใน 
การตรวจสอบ อ้างอิงหรือเป็นหลักฐานการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งชองผู้มีสิทธิสมัคร

๒.® คุณสมบัติท่ัวไป

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบุรณ์

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟิอน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษลำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราขการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราขการส่วนท้องถิ่น
๙) ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก ่วัณโรคในระยะ 

แพร่กระจายเชื้อ, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุรา 

เรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่
๑๐) ไม่เป็นผู้ท่ีมีประวัติมัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

/หมายเหตุ...
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หมายเหต ุผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและ 

จะต้องนำใบรันรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่และได้รับกุฒิประกาศบียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

๓. การรับสมัคร
๓.© วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครที ่vwvw.lpnh.go.th (สมัครงาน) และย่ืนพร้อม 
หลักฐานการสมัครงาน ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที ่

๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โทร ๐ ๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ ๗๑๒๔๑
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ป ี

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๒) ลำเนาประกาศนัยบัตรและสำเนาระเบียนผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีจุฒการศึกษา 

ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณๅฒ ิ
สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาและวันท่ีได้รับอนุมัติประกาศนัยบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายใน 

กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔)สำเนาใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 

ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๕) หนังสือรับรองการผ่านงานสำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ความรู้ความสามารถและ  

หรือประสบการณ์เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี ้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเชียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ด้วย

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องฺกรอก  
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

/๔. การประกาศ...
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานท่ี 

ในการประเมิน ในวันที ่๒๑ มกราคม ๖๔๖๔ ทาง www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเสือก

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบไม่ตากว่าร้อยละ ๗๐ 

โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ท่ีได้คะแนนการทดสอบรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนในการ 

ทดสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับท่ีในการรับสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน โดยบัญช ี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ป ีนับตั้งแต่วันข้ึนบัญชีหรือ 
นับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันท่ี เแร มกราคม พ.ศ. ๖๔๖๔

(นางภาวิณ ีเอี่ยมข้นห'น) 
ผู้ข้านวยการโรงพยาบาลลำพูน

http://www.lpnh.go.th


ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลลำพูนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

(รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลลำพูน โดยบีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ความสะอาด) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง ๒ อัตรา

อัตราค่าจ้างรายวัน ๓๓๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สิทธิประโยชน ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้างเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำส่ัง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที ่เข่น บริการต้อนรับ รับรองแขก 
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

๒.® คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน ๕๕ ปี

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟินเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษลำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ,หน่วยงานอื่นของรัฐ
๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๙) ไม่เป็นโรคทต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก ่วัณโรคในระยะ 

แพร่กระจายเชื้อ, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุรา 

เรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่
๑๐)ไม่เป็นผู้ท่ีมีประวัติมัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือสูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและ 

จะต้องนำใบรันรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (ไม,จำกัดวุฒิ)

๓. การรับสมัคร
๓.® วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครที ่wwwApnh.go.th (สมัครงาน) และย่ืนพร้อม 
หลักฐานการสมัครงานได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลขั้น๓อาคาร๑๐๐ ปีสธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที ่

๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ โทร ๐ ๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ ๗๑๒๔๑
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ป ี

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๒) สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 

ตรงกับตำแหน่งท่ีสมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาและวันท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายใน 

กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔)สำเนาใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๕) หนังสือรับรองการผ่านงานสำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใข้ความรู้ความสามารถและ 

หรือประสบการณ์เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๖) ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก  
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด  

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาบประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเสือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

/๔. การประกาศ...
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๔. การประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที ่

ในการประเมิน ในวันท่ี 19๑ มกราคม ๖๕๖๕ ทาง www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และบอร์ดประชาสัมพันธ ์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ทื่ได้คะแนนในการทดสอบไม่ตำกว่าร้อยละ ๗๐ 

โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่าหากคะแนนในการ 

ทดสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับท่ีในการรับสมัคร

๗. การประกาศรายข่ือและการข้ึนบัญชีรายข่ือผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน โดยบัญชี 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ป ีนับตั้งแต่วันข้ึนบัญชีหรือ 
นับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี๋ใหม่แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๖๕๖๕

(นา•พทวิณ ็เอี่ยมอับหบ) 
ขึ้^าพว«การโรงหยาบวลลำพบ

http://www.lpnh.go.th

