
สำเนาคู 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลมะการักษ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

---------------------------------- 
 
  ดวยโรงพยาบาลมะการักษ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนลูกจาง
ชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายเงินบำรุง เพ่ือเปนคาจางลูกจาง
ชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบ  ของหนวยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 จึงประกาศ   
รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบคุคลเปนลูกจางชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  ช่ือตำแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 

ช่ือตำแหนง  พนักงานพิมพ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางดานจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลโปรแกรม
ตางๆหรือพิมพขอมูลลงในบัตร พิมพหนังสือ คัดสำเนา จัดเก็บ คนหาและติดตามเรื่อง คัดลอกลงรายการตางๆ 
รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็น รวบรวมขอมูลและสถิติท่ีเก่ียวของ ชี้แจงและอำนวยความ
สะดวกแก ผูมารับบริการในงานท่ีเปนความรับผิดชอบและบำรุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการใหบริการ 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

     อัตราวาง 1 อัตรา 

คาจางวันละ         408.96.-  บาท 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีจัดทำคำสั่งจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566     

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) เพศชาย และเพศหญิง 
(3) มีอายุไมต่ำกวา 18 ป 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(5)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน    

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง 
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิด      

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
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หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง          
ของราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนำใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค          
ท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  ไดรับวุฒิไมต่ำกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 

3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

 ใหผู ประสงคจะสมัคร ขอและยื ่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุ มงานทรัพยากรบุคคล              
อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา โรงพยาบาลมะการักษ ตั้งแตวันที่ 3 – 10 พฤศจิกายน 2565 ในวัน    
และเวลาราชการ 

3.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป        
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป 

(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) 
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงที่สมัคร จำนวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสำเร็จการศึกษา 
และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 10 พฤศจกิายน 2565 

ในกรณีท่ีไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร           
ซ่ึงจะตองอยูภายในกำหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน จำนวนอยางละ 2 ฉบับ 
(4) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน     

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 2 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผานงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถามี) 
(6) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553  

ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 
(7) สำเนาใบผานทหารกองเกิน (สด.๘ ) , หรือ (สด.๔๓)  

   ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกตอง” และลงชื่อกำกับไวดวย 

 3.3 คาสมัครสอบ 

 ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 30.-บาท เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบ   
จะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง แตท้ังนี้ จะตองดำเนินการ        
ขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการประเมินฯ 
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3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง  
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทำให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น และโรงพยาบาลมะการักษจะไมคืนคาสมัครสอบทุกกรณี 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

4.1 โรงพยาบาลมะการักษ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565  ณ บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1 ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาล  
มะการักษ หรือทางเว็บไซต www.makarak.com หัวขอประกาศผลรับสมัครงาน 

 4.2 โรงพยาบาลมะการักษจะดำเนินการสอบในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.        
ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา โรงพยาบาลมะการักษ  

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. 

-  ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง 
 

 
100 

 

 
สอบสมัภาษณ 

 
รวม 100  

 
6. เกณฑการตัดสิน 
 ผู ท่ีจะถือวาเปนผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไมต่ำกวารอยละ 60 
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7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

โรงพยาบาลมะการักษ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ          
ณ บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1 ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลมะการักษ หรือทางเว็บไซต www.makarak.com 
หัวขอประกาศผลรับสมัครงาน ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 โดยจะจางลูกจางชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)          
ในตำแหนงดังกลาว ตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป 

ภายหลังการบรรจุ หากตรวจสอบพบวาขาดคุณสมบัติ โรงพยาบาลจะเลิกจาง 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี            พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายนิสติ  ศรีสมบูรณ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ 
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