
 

ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจําหองทดลอง,พนักงานขับรถยนต, พนักงานบริการ 

และพนักงานชวยเหลือคนไข 
……………………………………………………………………………………… 

ดวย  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปน 

ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามหลักเกณฑวิธีการและ 

เงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือลูกจางรายคาบของหนวยบริการในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวนัที่ ๒๒ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง 

เปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง(รายวัน) ดังนี้ 

๑. ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๖๔๑.๓๐ บาท)  

๒. ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท)  

๓. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท) 

๔. ตําแหนง พนักงานบริการ  จํานวน  ๓  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท)  

(ประจําตึกโควิด,กลุมการพยาบาล) 

๕. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข    จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท)  

 

๑. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๖๔๑.๓๐ บาท)  

คุณสมบัต ิ ๑)  เพศชาย/หญิง 

๒)  มีสัญชาติไทย 

๓)  อายุไมต่ํากวา ๒๒ – ๓๕  ป  

๔)  ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา 

สาธารณสุขศาสตร 

๕) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

๗)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 



 

 

๘)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๙)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑๐)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

  ๑๑) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ 

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตาม

กฎหมายอื่น 

๑๔)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ   

๑๕) ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑๖) ถาเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลวและไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร 

  ๑๗) มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อรวมงาน

และบุคคลอื่นไดดี 

 

๒.  ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท)  

คุณสมบัต ิ ๑)  เพศชาย/หญิง 

๒)  มีสัญชาติไทย 

๓)  อายุไมต่ํากวา ๒๒ – ๓๕  ป  

๔)  มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับวุฒิไมต่ํากวา 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอยางอื่น ที่ กพส. กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได 

๕) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

๗)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๘)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๙)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑๐)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 



 

 

 

  ๑๑) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ 

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตาม

กฎหมายอื่น 

๑๔)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ   

๑๕) ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑๖) ตองผานการเกณฑทหารแลวและไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร 

๑๗)มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อรวมงาน 

และบุคคลอื่นไดดี 

   

๓. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต   จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท) 

คุณสมบัต ิ ๑)  เพศชาย 

๒)  มีสัญชาติไทย 

๓)  อายุไมต่ํากวา ๒๑ – ๔๕  ป  

๔)  มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับวุฒิไมต่ํากวา 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสามัญหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอยางอ่ืน ที่ กพส. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได 

๕) ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตจากกรมการขนสงทางบกแหงประเทศไทย 

๖) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๗)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

๘)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๙)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๐)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

  ๑๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๓) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 

 

 

๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ 

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตาม

กฎหมายอื่น 

๑๕)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ  

๑๖) ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑๗) ตองผานการเกณฑทหารแลวและไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร 

  ๑๘) มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อรวมงาน

และบุคคลอื่นไดดี 

 

๔. ตําแหนง พนักงานบริการ จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท) (ประจําตึกโควิด) 

คุณสมบัต ิ ๑)  เพศชาย 

๒)  มีสัญชาติไทย 

๓)  อายุไมต่ํากวา ๒๑ – ๔๕  ป  

๔)  มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับวุฒิไมต่ํากวา 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสามัญหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอยางอ่ืน ที่ กพส. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได 

๕) สามารถขับรถยนตไดและมีใบขับขีจ่ะพิจารณาเปนพิเศษ 

๖) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๗)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

๘)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๙)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๐)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

  ๑๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๓) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ 

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตาม

กฎหมายอื่น 



 

 

 

 

๑๕)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ   

๑๖) ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑๗) ตองผานการเกณฑทหารแลวและไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร 

  ๑๘) มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อรวมงาน

และบุคคลอื่นไดดี 

 

๕. ตําแหนง พนักงานบริการ   จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท)  (ประจํากลุมการพยาบาล) 

คุณสมบัต ิ ๑)  เพศชาย 

๒)  มีสัญชาติไทย 

๓)  อายุไมต่ํากวา  ๒๒ – ๓๕  ป  

๔)  มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับวุฒิไมต่ํากวา 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอยางอื่น ที่ กพส. กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได 

๕) สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

๖) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๗)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

๘)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๙)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๐)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

  ๑๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๓) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ 

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตาม

กฎหมายอื่น 

๑๕)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ   



 

 

 

๑๖) ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑๗) ตองผานการเกณฑทหารแลวและไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร 

  ๑๘) มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อรวมงาน

และบุคคลอื่นไดดี 

 

๖. ตําแหนง พนักงานบริการ   จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท)  (ประจํากลุมการพยาบาล) 

คุณสมบัต ิ ๑)  เพศหญิง 

๒)  มีสัญชาติไทย 

๓)  อายุไมต่ํากวา  ๒๕ – ๓๕  ป  

๔)  มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับวุฒิไมต่ํากวา 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอยางอื่น ที่ กพส. กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได 

๕) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานได เชน Microsoft word,Excell 

๖) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๗)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

๘)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๙)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๐)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

  ๑๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๓) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ 

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตาม

กฎหมายอื่น 

๑๕)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ   

๑๖) ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑๗) มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อรวมงาน 

และบุคคลอื่นไดดี 



 

 

 

๗. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข   จํานวน  ๑  อัตรา(คาจางวันละ ๓๑๕ บาท)  

คุณสมบัต ิ ๑)  เพศหญิง 

๒)  มีสัญชาติไทย 

๓)  อายุไมต่ํากวา  ๒๒ – ๓๕  ป  

๔)  มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับวุฒิไมต่ํากวา 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอยางอื่น ที่ กพส. กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได 

๕) สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

๖) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๗)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

๘)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๙)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  ๑๐)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

  ๑๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๓) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ 

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลหรือตาม

กฎหมายอื่น 

๑๕)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ   

๑๖) ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑๗) มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อรวมงาน 

และบุคคลอื่นไดดี 

   

 

 

 

 



 

 

 

กําหนดการรับสมัคร  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

    ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กลุมบริหารงานทั่วไป    

ชั้น ๒ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ไดตั้งแตวันที่  ๕ –  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

(เวนวันหยุดราชการ) 

 

    หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัครสอบ 

ผูสมัครสอบคัดเลือก  จะตองนําหลักฐานตางๆ  ไปยื่นดวยตนเองในวันสมัคร  ดังนี้ 

๑.  ใบสมัครสอบคัดเลือก (รับที่หนวยงานสมัคร) 

๒.  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถายไมเกิน  ๖  เดือน   

จํานวน  ๓  รูป นับถึงวันสมัคร   

๓.  สําเนาวุฒิการศึกษา(ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑  ฉบับ ซึ่งจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร    

๔.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑  ฉบับ  

๕.  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน   ๑  ฉบับ 

๖.  ใบรับรองแพทยที่ออกมาแลวไมเกิน ๑ เดือน    

๗.  สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร 

๘.  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(กรณีชื่อ – สกุล ใน

หลักฐานการรับสมัครไมตรงกัน)  จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ 

 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที ่ ๑๓  สิงหาคม  

๒๕๖๔  ณ บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลภักดีชุมพล และทางเว็บไซดhttp://www.phakdeehos.org/

       

วิธีการสอบคัดเลือก  

สอบขอเขียน และสอบภาคปฏิบัติ (ความรูความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหนง นักวิชาการ 

สาธารณสุข) เวลา ๐๙.๐๐  น.  สอบสัมภาษณ เวลา ๑๓.๓๐ น.  วันที ่๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔   ณ  หอง

ประชุมภูโอบ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
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การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดในวันที ่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

  ณ  บอรดประชาสัมพันธ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  และทางเว็บไซด http://www.phakdeehos.org/ 

 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

            นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน)   

    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
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