
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแหลมงอบ 
เรื่อง  การรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุป็นลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน) 

 
  ด้วย โรงพยาบาลแหลมงอบ จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว (รายวัน) ในต าแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานประจ าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 897/2559  ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕59 เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ 
ดังต่อไปนี ้
๑.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผูม้ีสิทธ์ิสมัคร 
 ๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.  สัญชาติไทย 
 ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป ี
 ๓.  เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๗.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย ว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๘.  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๙.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๑๐. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  ทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรฐั 
  ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
  ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
  ๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 
 
 
 

         ๑.๒  คุณสมบัติ…  
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๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง  22 - 35  ปีบริบรูณ์ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
๒.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์   

แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทย์  แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
     3.  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานกลุ่มได้ด ี
   4.  สามารถปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการได้ 
๒.  การรับสมัครวัน  เวลา  และสถานที่รบัสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ถึงวันที่ 
1  กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมงอบ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด 

หลักฐานในการรับสมัครสอบ 
2.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
2.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา      จ านวน  ๑  ฉบับ 
2.4 รูปถ่าย ๑ นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาด า,ไม่สวมหมวก รปูถ่ายไม่เกิน 1 ปี)จ านวน  ๑ รูป 
2.5 ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ (ใบรับรองแพทย์)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
2.6 ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้าม)ี     จ านวน  ๑  ฉบับ 
2.7 หนังสือรบัรองการปฏิบัตงิาน (ถ้ามี)    จ านวน  ๑  ฉบับ 
2.8 หลักฐานการผ่านการเกณฑท์หาร (ส าหรบัเพศชาย)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
2.9 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๓๐  บาท 

3.  การประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิเข้ารบัการสอบคัดเลอืก และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลอืก 
  โรงพยาบาลแหลมงอบ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
   สอบคัดเลือกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาล     แหลม
งอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด    
๔.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืก 
  ๑.  สอบคัดเลือกด้านความรู้ความสามารถทั่วไป  (50  คะแนน) 
  ๒.  สอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง  (50  คะแนน) 
  ๓.  สอบสมัภาษณ์  (๑๐๐  คะแนน) 
  โรงพยาบาลแหลมงอบ  จะด าเนินการสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑   ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อน  และ
ผู้ผ่านการสอบในข้อ 1 และ 2  จะต้องเข้ารับการสอบครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ต่อไป  
๕.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ารบัการสอบคัดเลอืกครัง้ที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ทีส่อบได้คะแนนใน
การสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   
  ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกแตล่ะครัง้         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
                ๖.  การประกาศ... 
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๖.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงพยาบาลแหลมงอบ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือก  เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณเป็นเวลา  ๑  ปี  นับจากวันประกาศรายช่ือ  แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกต าแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส าหรับ
ต าแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก 
๗.  การบรรจุและแต่งตัง้   
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รบัการบรรจุ  เมือ่หน่วยงานต้นสังกัดต้องการ 
    

     ประกาศ  ณ  วันที่       25     มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
       (นายภาณุวัฒน์  โสภณเลิศพงศ์) 
         นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


