
ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว(รายวัน) ตําแหนง พนักงานซักฟอก, 

ผูชวยแพทยแผนไทยและพนักงานบริการ 
 

ดวย  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูม ิจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ 

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ
 

๑.ตําแหนง   พนักงานซักฟอก จํานวน   ๑  ตําแหนง   (อัตราคาจาง วันละ ๓๑๕ บาท) 

   คุณสมบัติ ๑.๑)  เพศชาย/หญิง 

๑.๒)  มีสัญชาติไทย 

๑.๓)  อายุไมต่ํากวา ๒๕ – ๓๕  ป  

๑.๔)  สําเร็จการศึกษาหรือเทียบเทาไมต่ํากวา  ม. ๓   

๑.๕)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑.๖)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต 

  ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ   

  ขาราชการพลเรือน 

๑.๗)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

        พรรคการเมือง 

๑.๘)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษติดคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เพราะไดกระทําความผิดทาง 

   อาญา เวนแตเปนโทษ  สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือ ความผิดลหุโทษ 

๑.๙)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๑.๑๐)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

   หนวยงานอื่นของรัฐ 

๑.๑๑) ถาเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

๑.๑๒) สามารถตัดเย็บเสื้อผาได 

๒. ตําแหนง  ผูชวยแพทยแผนไทย  จํานวน  ๑  ตําแหนง (อัตราคาจาง วันละ ๓๑๕ บาท) 

    คุณสมบัต ิ ๒.๑) เพศหญิง 

๒.๒) มีสัญชาติไทย 

๒.๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ – ๔๕  ป 

๒.๓) ไดรับประกาศนียบัตรไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาและไดรบั 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย ๓๓๐/๓๗๒ ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา

หรือสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยหรือหนวยงานที่ผานการรับรองหลักสูตรจาก 

      กระทรวงสาธารณสุข 

    



๒.๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต 

      ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

       พลเรือน 

๒.๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

       พรรคการเมือง 

๒.๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษติดคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เพราะไดกระทําความผิดทาง 

      อาญา เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  

๒.๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๒.๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

๓. ตําแหนง พนักงานบริการ  จํานวน  ๑  ตําแหนง  (อัตราคาจาง วันละ ๓๑๕ บาท) 

   คุณสมบัติ ๓.๑)  เพศชาย 

๓.๒)  มีสัญชาติไทย 

๓.๓)  อายุไมต่ํากวา ๒๕ – ๓๕  ป  

๓.๔)  สําเร็จการศึกษาหรือเทียบเทาไมต่ํากวา  ม. ๖   

๓.๕)  สามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

๓.๖)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๓.๗)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต 

 ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ   

 ขาราชการพลเรือน 

๓.๘)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

       พรรคการเมือง 

๓.๙)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษติดคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เพราะไดกระทําความผิดทาง 

  อาญา เวนแตเปนโทษ  สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือ ความผิดลหุโทษ 

๓.๑๐)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

๓.๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

   หนวยงานอื่นของรัฐ 

 

วันที่รับสมัคร 

  วันที่   ๘  - ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓    ในวันและเวลาราชการ 

 

สถานที่รับสมัคร 

  กลุมงานบริหารงานทั่วไป    โรงพยาบาลภักดีชุมพล   



 

เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร 

ผูสมัครสอบคัดเลือก  จะตองนําหลักฐานตางๆ  ไปยื่นดวยตนเองในวันสมัคร  พรอมเงินคาสมัครสอบ   

จํานวน  ๕๐  บาท (เงินคาสมัครจะไมคืนใหทุกกรณี)  ดังนี้ 

- ใบสมัครสอบคัดเลือก  (รับที่หนวยงานสมัคร) 

-    รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถายไมเกิน   

๖  เดือน   จํานวน  ๓  รูป นบัถึงวันสมัคร (แตงกายสุภาพไมสวมเสื้อยืด) 

- หลักฐานวุฒิการศึกษา  พรอมสําเนา   ๑  ฉบับ    (ใหนําฉบับจริงมาดวยในวันสมัคร) 

-    สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน   ๑  ฉบับ 

-    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

-    ใบรับรองแพทย   ๑  ฉบับ 

-     สําเนา สด.๔๓ , สด.๙   

-     สําเนาใบขับขี่รถยนต  (ถาม)ี ๑  ฉบับ  

-     สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถาม)ี   ๑  ฉบับ 

  

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ 

วันที ่  ๒๓   ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  บอรดประชาสัมพันธ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล และทางเว็บไซด 

http://www.phakdeehos.org/ 

  

สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ   

ในวันที ่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   

สอบปฏิบัติตําแหนงพนักงานซักฟอก(การตัดเย็บผา)และพนักงานบริการ(การขับรถ)  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  หองประชุมภูโอบ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก   

วันที ่  ๒๕   ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ  บอรดประชาสัมพันธ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  และทางเว็บไซด  

http://www.phakdeehos.org/ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   ธันวาคม   ๒๕๖๓   

 

 

                      (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

      นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 

                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

http://www.phakdeehos.org/
http://www.phakdeehos.org/
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