
    
 
 
 
   

ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เร่ือง  รับสมัครจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตําแหนง หมอนวดแผนไทย 

เปนจางเหมาบริการรายเดือน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2564 

......................................................... 
 

               ดวย โรงพยาบาลล้ี  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง เหมาบริการ “หมอนวดแผนไทย”              
จํานวน  16  อัตรา  โดย 

1. ปฏิบัติงานโรงพยาบาลล้ีแหงเกา  จํานวน 5  อัตรา 
2. ปฏิบัติงานโรงพยาบาลล้ีแหงใหม จํานวน 11  อัตรา 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  รายละเอียดการจางงานและราคากลาง 
  1.1  ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
 1.2  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามแผนท่ีโรงพยาบาลกําหนด 
    1.3  คาตอบแทน 100  บาท/ราย (ทุกสิทธิผูปวย) 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

คุณสมบัติท่ัวไป   
1)  มีสัญชาติไทย 
2)  เพศชาย/ หญิง 
3) อายุ 20 ป ข้ึนไป  

           4) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

          5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูใหญบานและ ผูชวย
ผูใหญบาน 

6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง              
๗) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
๘) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน     ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
๙ ) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ 

          ๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  

๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไมจํากัดเพศ  และวุฒิการศึกษา 
2) อายุไมเกิน 65 ป 
3) ตองเปนผูท่ีผานอบรมจากหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสภาการแพทยแผนไทย ไมตํ่ากวา 330 

ช่ัวโมง  และมีใบประกาศรับรองผานการอบรม ฯ 
4) มีท่ีพักอยูในเขตอําเภอล้ีสามารถเดินทางมาทํางานไป-กลับได 
5) สามารถข้ึนปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการท้ังกลางวันและกลางคืน 
6) มีความรูความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 
7) มีบุคลิกภาพท่ีดี 
8) มีพฤติกรรมบริการท่ีดี 

3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี โรงพยาบาลล้ี   ต้ังแตวันท่ี                 
วันท่ี  11 – 23 กันยายน 2563    ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กลุมงานการจัดการท่ัวไป ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ช้ัน 2 
 3.2  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 – 2  นิ้ว  โดยถายไมเกิน 1 ป  
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  1  รูป 
  (2)  สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัคร  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร   
  (3) สําเนาประกาศนียบัตรการผานอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทย ไมตํ่ากวา 330 ช่ัวโมง 
  (4) ใ บรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535)  
  (5) ใบรับรองความประพฤติจากผูนําทองถ่ิน  จํานวน 1 ฉบับ 
  (6)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    และสําเนาทะเบียนบาน   จํานวนอยางละ   
1  ฉบับ 
  (7)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล  (ในกรณีท่ีช่ือ – 
นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
  (8)  หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถามี) 
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  ท้ังนี้   ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย  
 3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ผูสมัครเขารับการคัดเลือก  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ     ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ   หรือวุฒิการศึกษา อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และ
ผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ ได 

 
4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีการคัดเลือก 
  โรงพยาบาลล้ี   จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ   และกําหนดวัน  เวลา  
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ   ในวันท่ี  วันท่ี 24 กันยายน 2563    ณ โรงพยาบาลล้ี   ทาง Website  ท่ี 
http://www.leehospital.org 

๕. สอบคัดเลือก ในวันท่ี 25 กันยายน 2563  ณ หองประชุมตึกอุบัติเหตุช้ัน 2 โรงพยาบาลลี้ จ.ลําพูน   

5.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
1 ขอเขียน 

- ความรู ความสามารถท่ัวไป 
- ความรูเฉพาะตําแหนง 

100 
(30) 
(70) 

 

2 ภาคปฏิบัติ (นวดแผนไทย) 100  
3 ความเหมาะสมกับตําแหนง 

- สัมภาษณ 
100  

6.  เกณฑการตัดสิน 
 6.1  ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมิน  
ขอ 1 รวมขอ 2  ไดไมตํ่ากวารอยละ 60 
7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
  โรงพยาบาลล้ีจะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกในวันท่ี 28 กันยายน   ณ  บอรดประชาสัมพันธ
ตึกอุบัติเหตุช้ัน 2 โรงพยาบาลล้ี หรือทาง Website    ท่ี http://www.leehospital.org 
8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ “หมอนวดแผนไทย” 
     1) ผูผานการคัดเลือก จะไดรับการจางตามลําดับท่ีในบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
     2) ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามท่ีโรงพยาบาลล้ีกําหนด 
     3) ผูผานการคัดเลือกจะตองปฏิบัติงานในสถานท่ี และตารางเวรมอบหมายงานท่ีโรงพยาบาลล้ีกําหนด  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10 กันยายน 2563 
                                                                                        

 (นายเผาพงศ สุนทร) 
นายแพทยเช่ียวชาญ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลล้ี 
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