
 
 
 
 

                    ประกาศโรงพยาบาลหางดง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ(จ้างเหมารายเดือน) 

                                           สังกัดโรงพยาบาลหางดง 
 
  ด้วยโรงพยาบาลหางดง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน (รายเดือน) ประจ าโรงพยาบาลหางดง  จ านวน  4  อัตรา ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มตำมลักษณะงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 1.1 ชื่อต ำแหน่ง   พยำบำลวิชำชีพ 
       กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก)  
       อัตราว่าง   1 อัตรา 
       ค่าจ้าง   18,200.- บาท 

 1.2 ชื่อต ำแหน่ง   พนักงำนบริกำร 
       กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ  
       อัตราว่าง   1 อัตรา 
       ค่าจ้าง   ไม่ก าหนดวุฒิและวุฒิ ม.3 หรือ ม.6        8,690.- บาท 

1.3 ชื่อต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
       กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค  
       อัตราว่าง   2 อัตรา 
       ค่าจ้าง   11,500.- บาท 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
 ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน         
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีสัญชาติไทย เป็นชาย – หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไมเ่กิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร) 
  2. เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (น าหลักฐานมายืนยัน) 
  3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน ราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
  8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

2.2. คุณสมบัติ... 
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  9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลหางดง 
 

3.  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก   
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่                                 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

4. หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 * 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 2. ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้ที่มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาทุกฉบับ) 

4. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีหลักฐานไมต่รงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ออกโดยสถานบริการของรัฐ และใบรับรองแพทย์ได้รับการ

รับรองตามมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ตัวจริง 1 ฉบับ 

5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน 
เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมิน 

 โรงพยาบาลหางดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ทางเว็บไซต์ http://www.hangdonghospital.go.th/hd/    

      ก าหนดวันเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2565 เวลา 08.30 น. ณ หอ้งประชุมสามัคคีชั้น 5 โรงพยาบาลหางดง 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละต าแหน่ง แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลหางดง                            

http://www.hangdonghospital.go.th/hd/  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีรายชื่อ เป็นต้นไป แต่ถ้ามีการคัดเลือกต าแหน่ง
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีโรงพยาบาลหางดงก าหนด 

 
 

10. การบรรจุ... 
 

http://www.hangdonghospital.go.th/hd/
http://www.hangdonghospital.go.th/hd/
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10. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ(จ้างเหมารายเดือน) โดยให้มารายงานตัว
ปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 โรงพยาบาลหางดง พร้อมลงนามใน
สัญญาการจ้างเหมาบริการ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่  1  ธันวาคม 2565  
          
              ประกาศ ณ วันที่   14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
           (นายบดินทร์  จักรแก้ว) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า รักษาการในต าแหน่ง 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหางดง 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครจ้ำงเหมำบริกำร (จ้ำงเหมำรำยเดือน) 
แนบท้ำยประกำศโรงพยำบำลหำงดง ลงวันที่  14  พฤศจิกำยน 2565 

 
กลุ่มตำมลักษณะงำน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
ชื่อต ำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้ง
ในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการพยาบาลปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดย
อาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพวินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน 
ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและ
ควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตราฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการ
พยาบาล จัดสถานทีแ่ละเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล  
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 100 คะแนน 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครจ้ำงเหมำบริกำร (จ้ำงเหมำรำยเดือน) 
แนบท้ำยประกำศโรงพยำบำลหำงดง ลงวันที่  14  พฤศจิกำยน 2565 

 
กลุ่มตำมลักษณะงำน กลุ่มบริการ 
ชื่อต ำแหน่ง  พนักงานบริการ 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การจัดเตรียม – จัดเก็บ สถานที่การ
ให้บริการในคลินิก ประชุม การอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ขับรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ออกชุมชน / เยี่ยมบ้าน ดูแลความ
สะอาดและพร้อมใช้ของยานพาหนะ งานบริหารจัดการท าความสะอาด งานบ ารุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (เพศชำย) 
 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ 
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ  
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 100 คะแนน 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครจ้ำงเหมำบริกำร (จ้ำงเหมำรำยเดือน) 
แนบท้ำยประกำศโรงพยำบำลหำงดง ลงวันที่  14  พฤศจิกำยน 2565 

 
กลุ่มตำมลักษณะงำน เทคนิค 
ชื่อต ำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างที่ยากเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ
และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี 
รวบรวมละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ -รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ                  
ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 100 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


