ประกาศโรงพยาบาลกาแพงแสน
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
.....................................................................................................................................................................
ด้วยโรงพยาบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะดาเนินการเปิดรับ
สมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งทีจ่ ะบรรจุและแต่งตัง้
1.1 ตาแหน่งพนักงานเวรเปล
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)
1.2 ตาแหน่งพนักงานนวดแผนไทย
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทย)

จานวน 2 อัตรา
จานวน 4 อัตรา

2. ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับ
ระยะเวลาการจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
และผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ดังนี้
ตาแหน่งพนักงานเวรเปล
อัตราค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 8,970 บาท
(แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ตาแหน่งพนักงานนวดแผนไทย
อัตราค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 8,970 บาท
(แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานทีต่ ้องปฏิบตั ิ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบ
4.1 ผู้ ส มัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3)เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
/(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ.........................
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(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กาหนดในกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยกระทาการทุ จ ริต ในการสอบเข้า รั บราชการ หรื อเข้ า
ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
5. หลักฐานและเอกสารทีน่ ามายืน่ ในวันสมัครสอบคัดเลือก
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
2. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบรั บรองแพทย์ แสดงว่าไม่ เป็ นโรคที่ ต้องห้ามตามที่ กาหนดในกฎ ก.พ. และ
ผลการตรวจสารเสพติด , ผลการตั้งครรภ์ (สาหรับเพศหญิง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. สาเนาอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
– นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่นามาสมัคร) จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
*** ทั้งนี้ให้รับรองสาเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ และลงชื่อกากับไว้ด้วย
6. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบ
ให้ ผู้ มี ค วามประสงค์ ข อใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานการสมั ค ร
(ด้ ว ยตนเอง) ได้ ที่ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานธุ ร การ โรงพยาบาลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2565 (ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.
และภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น.)
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกาแพงแสน วันที่ 21 มกราคม 2565
8. กาหนดการสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลกาแพงแสน
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
/10.การทาสัญญา...............................
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10. การทาสัญญา
10.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาทาสัญญาตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ตามวันที่ระบุในหนังสือแจ้งของโรงพยาบาลกาแพงแสน
10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนาหลักประกัน เป็นจานวนเต็มในอัตราร้อยละห้า
ของวงเงินค่าจ้าง มามอบให้ในวันทาสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันนี้จะคืน
ให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565
(นายสมชาย เจนลาภวัฒนกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาแพงแสน

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลกาแพงแสน ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ (ตามประกาศข้อ 3)
1. ตาแหน่งพนักงานเวรเปล
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)
1.สัญชาติไทย
2.เพศชาย
3.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี
4.วุฒิประกาศนียบัตรตอนปลายสามัญ (ม.6)
5.ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. และผลการตรวจสารเสพติด
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 สัปดาห์
6.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว (พร้อมสาเนา)
2.ตาแหน่งพนักงานนวดแผนไทย
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทย)
1.สัญชาติไทย
2.เพศชาย – หญิง
3.ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการนวด
ไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่หน่วยงานที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
4.อายุ 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ ถึง 55 ปี และต้องไม่มี โ รคประจ าตัว ที่เป็นอุ ปสรรคต่อ การทางาน
เช่น เบาหวาน ความดัน ไทรอยด์
5.ใบรั บ รองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ ามตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. และผลการตรวจ
สารเสพติด , ผลการตั้งครรภ์ (สาหรับเพศหญิง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 สัปดาห์

