
สําเนา 

 

ประกาศโรงพยาบาลพนม 

เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อการสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางเหมา 

----------------------- 

  ดวยโรงพยาบาลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจาง

เปนพนักงานจางเหมาและพนักงานจางรายวัน โรงพยาบาลพนมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรร

หาและเลือกสรรเปนพนักงานจางเหมาและจางรายวันโดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 

๑.๑. พนักงานจางเหมา 

- ตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

ผูสมัครตองมคุีณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัตทิั่วไป ผูสมัครตองมคุีณสมบัตทิั่วไป และไมมลัีกษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มสีัญชาตไิทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสบิแปดปบรบิูรณ และไมเกินหกสิบป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนผูที่มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบหรอืเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

โรงพยาบาลพนม ดังน้ี 

(ก) โรคเรื้อนในระยะตดิตอหรอืในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

(ง) โรคตดิยาเสพตดิใหโทษ 

(จ) โรคพษิสุราเรื้อรัง 

(5) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะการกระทําผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

๒.๒. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครตําแหนงใดตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่คณะกรรมการโรงพยาบาล

พนม กําหนดไวในแตละตําแหนง (รายละเอยีดตามภาคผนวก ก แนบทายประกาศน้ี) 

 

 



 

๓.การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพรอม

หลักฐานดวยตนเองไดที่ งานบุคลากร ฝายบรหิารทั่วไป ชัน้๒ โรงพยาบาลพนม อําเภอพนม  

จังหวัดสุราษฎรธานี  ตัง้แตวันที่ ๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ฝายบรหิารทั่วไปโรงพยาบาลพนม โทร ๐ 7739 9084 ตอ 103 หรือดูรายละเอียดไดทาง

บอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลพนม ทางเว็บไซดwww.phanomhospital.com และ facebookโรงพยาบาลพนม 

๓.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 

ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอยีดในใบสมัคร

ใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้นําสําเนาเอกสารซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือช่ือกํากับไวใน

เอกสารทุกฉบับ อยางละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังตอไปนี้ 

(๑)รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน 6 

เดอืน (นับแตวันปดรับสมัคร)   จํานวน  ๒  รูป  

(๒)สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน  1 ฉบับ 

(๓)สําเนาบัตรประชาชน ซ่ึงปรากฏรูปถายและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน

และยังไมหมดอายุ     จํานวน   ๑   ฉบับ 

(๔)ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซ่ึงออกไมเกิน ๑เดอืน จํานวน 1 ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หรือ หนังสือรับรองความประพฤติ  จาก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(6)สําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา โดยสําเร็จ

การศึกษาและอนุมัติจากผูมอีํานาจภายในวันที่ปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ถือวาเปนผูที่สําเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎระเบยีบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ 

(7) เอกสารอื่นๆ(ถามี) เชน ทะเบียนสมรส , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ จํานวนอยาง

ละ 1 ฉบับ 

*** สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครใชกระดาษขนาด A4 และเขยีนคําวา  

“สําเนาถูกตอง” ลงลายมือช่ือและลายมอืชื่อตัวบรรจงกํากับไวในสําเนาเอกสารทุกหนา *** 

3.3 เงื่อนไขในการรบัสมัคร 

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจรงิ และจะตองกรอกรายละเอยีดตางๆใน

ใบสมัคร พรอมทัง้ยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัครไมมายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรือยื่นไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัคร และหากมกีรณปีลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครจะดําเนนิคดีตามกฎหมาย 

หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไมครบถวนตามท่ีกําหนด 

คณะกรรมการดําเนนิการสรรหาและเลอืกสรร จะถอืวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครหรอืถูกยกเลกิการข้ึน 



 

 

บัญชผีูถูกแขงขันได และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆผูสมัครจะตองแจงสถานที่ติดตอ

ไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวในใบสมัคร และในกรณีที่แจงที่อยูไมชัดเจนทําใหไม

สมารถตดิตอไดผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธใิดๆไมได 

3.4 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียม สําหรับตําแหนงที่สมัครสอบในอัตรา 50 บาท คาธรรมเนียม

สอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 

4.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน

การประเมนิสมรรถนะ 

โรงพยาบาลพนม จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และ กําหนดวัน 

เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ณ บอรดโรงพยาบาลพนม หรือทางเว็บไซด www.phanomhospital.com  

และ face bookโรงพยาบาลพนม (โดยจะเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองไปตรวจดูรายช่ือ ณ บอรดประชาสัมพันธ

ของโรงพยาบาลพนมและทางเว็บไซด) 

5.หลักเกณฑและวธิกีารเลอืกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามเกณฑการประเมิน (รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

แนบทายประกาศนี้) 

๖. เกณฑการตัดสนิ 

ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลอืกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละภาคไม

ต่ํากวารอยละ 60 โดยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพนมจะดําเนินการสรรหา และเลอืกสรรดวยวิธีการประเมินสมรรถนะภาค

ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) และภาคความ

เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ตามลําดับ 

7. การประกาศรายชื่อผูผานการเลอืกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลอืกสรร 

7.1การประกาศรายชื่อผูผานการเลอืกสรรและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลอืกสรร 

โรงพยาบาลพนม จะประกาศรายช่ือผูผานการเลอืกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  ณ โรงพยาบาลพนม หรอื

ทางเว็บไซด www.phanomhospital.com หรอื ทาง Facebook โรงพยาบาลพนม 

7.2 การขึ้นบัญชรีายชื่อผูผานการเลอืกสรร 

(๑) การข้ึนบัญชผีูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะเรยีงตามลําดับที่จากผูไดคะแนนรวม

ความรูความสารมารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาค

ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนน

ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคเหมาะสมกับตําแหนง 

(ภาค ค) เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง(ภาค ข)มากกวาเปนผูอยูใน

ลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหไดผูได

คะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก)มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก 

ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวเขารับการเลอืกสรรกอนเปนอยูในลําดับที่สูงกวา 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ภาคผนวก ก 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

“ชื่อตําแหนง ประเภทของพนักงานจาง หนาที่และความรับผดิชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาตอบแทน ระยะเวลาการจาง” 

 

ชื่อตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย 

ประเภท  พนักงานจางเหมา 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

  ปฏบิัตงิานดานการนวดรักษา / ฟนฟูสภาพ พรอมคําแนะนําหลังการนวดหรอืประคบสมุนไพร

ใหบรกิารอบ / ประคบสมุนไพรดูแลผูใชบริการตลอดทุกข้ันตอนการมารับบริการ พรอมใหคําแนะนําในการ

ปฏบิัตติัว ใหความรู แนะนํา เก่ียวกับทากายบรหิารรางกาย ทาฤๅษดีัดตน อาหารเพื่อสุขภาพ ดูแลอุปกรณ 

หรอืสถานท่ี ที่ใชประกอบการนวดไทยใหมคีวามพรอมสําหรับใชงานไดเสมอ ประสานการทํางานรวมกันท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อใหเกดิความรวมมอืและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด ปฏบิัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของ

และปฏิบัตหินาที่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

  กําหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงโดยไดประกาศนียบัตรหลักสูตรผูชวย

แพทยแผนไทยหรือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพไมนอยกวา 330/372 ชั่วโมง จากสถาบันการศกึษาซึ่งผาน

การรับรองหลักสูตร 

  

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

1. มคีวามรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏบัิตงิานในตําแหนง 

2. มทีักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 

3. มสีมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

อัตราคาตอบแทน 

 อัตราคาจางเดือนละ ๘,110 บาท 

 อัตราคาจางเปอรเซ็นเคส ในวันทําการจะนับในเคสที่ 3 ขึ้นไป จงึจะไดรับ 30% คือ 75 บาท/เคส 

และนอกเวลาราชการ (วันจันทร – วันพฤหัสบดี) อัตรา 100บาท/เคส 

ระยะเวลาการจาง 

 มกํีาหนดไมเกินคราวละ 1 ป 

 

 

  



 

 

 

ภาคผนวก ข 

เกณฑการประเมนิสมรรถนะ 

เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเหมา 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ 

ตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย 

 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 

สมรรถนะ/เรื่องที่สอบ คะแนนเต็ม วธีิการประเมนิ 

1.คะแนนความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 

    เปนการสอบโดยขอเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถงึระดับความรู

ความสามารถที่ตองการตามระดับตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย 

 

2. ภาคความรูความสามารถหรอืทักษะเฉพาะตําแหนง  

    เปนการทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับหนาที่

รับผดิชอบ และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงโดยการ

ทดสอบการปฏบิัตจิรงิ 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง (ภาค ค) 

   เปนการประเมนิบุคคลโดยวธิีการสัมภาษณ สงัเกต ตรวจสอบ

เอกสารเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จาก

คุณสมบัตสิวนบุคคลประวัตสิวนตัว ประวัตกิารศกึษา ประวัติ

การทํางาน ทวงทวีาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคต ิแรงจูงใจ 

จรยิธรรมและคุณธรรม มนษุยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อน

รวมงาน รวมทั้งสังคมและส่ิงแวดลอม ความคดิรเิริ่ม สรางสรรค 

ปฏญิาณไหวพรบิ บุคลกิภาพ ความสามารถพเิศษที่เกิด

ประโยชนตอการปฏบิัตริาชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขา

สอบ เปนตน 

 

100 คะแนน 

 

 

 

100 คะแนน 

 

 

 

 

100 คะแนน 

ขอเขยีน 

ปรนัย 

 

 

ทดลองปฏบิัต ิ

 

 

 

 

การสัมภาษณ 

 

 

 

 


