
 
 
 
 
   

ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เร่ือง  รับสมัครจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตําแหนง “ผูดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและการจัดการ

ขยะท่ัวไปและขยะติดเช้ือทุกชนิด” 
เปนจางเหมาบริการรายเดือน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ประจําปงบประมาณ 256๖ 
......................................................... 

ดวยโรงพยาบาลล้ี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเหมาบริการ “ผูดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
และการจัดการขยะท่ัวไปและขยะติดเช้ือทุกชนิด”  จํานวน  1  อัตรา 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. รายละเอียดการจางงาน 
๑.๑ เปนไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะงานจางเหมา  “ผู ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและการ

จัดการขยะท่ัวไป และขยะติดเช้ือทุกชนิด”  โรงพยาบาลล้ี จังหวัดลําพูน ปงบประมาณ ๒๕๖6 (แนบทาย
ประกาศนี)้ 
      คาตอบแทน  9,๐๐๐  บาท/เดือน 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 
คุณสมบัติท่ัวไป 

๑)  มีสัญชาติไทย 
๒)  เพศชาย 
๓) อายุ ๒๕ ป – ๕๕ ป  
๔) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูใหญบานและ  

ผูชวยผูใหญบาน 
๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง              
๗) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน   

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
๘) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
๙ ) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม ไมเปนกรรมการพรรค

การเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
๑๓ ) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. เปนผูจบการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
๒. มีท่ีพักอยูในเขตอําเภอล้ีสามารถเดินทางมาทํางานไป-กลับได 
๓. สามารถข้ึนปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
๔. มีความรูความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 
๕. มีบุคลิกภาพท่ีดี 
๖. มีพฤติกรรมบริการท่ีดี 

3. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีโรงพยาบาลล้ี  ต้ังแตวันท่ี  1๔-2๐        
กันยายน  256๕  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กลุมบริหารงานท่ัวไป ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ช้ัน ๒ 

๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถายไมเกิน ๑ ป         

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน  ๑  รูป 
๒. สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัคร  จํานวนอยางละ ๑  ฉบับ  และไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร   

๓. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  

๔. ใบรับรองความประพฤติจากผูนําทองถ่ิน จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานจํานวนอยางละ ๑  ฉบับ 
๖. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล   (ในกรณีท่ีช่ือ – 

นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
๗. หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถาม)ี 

ท้ังน้ีในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  
 
 
 
 
 
 

2 
 



๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือก  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน

ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัคร
เขารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ คัดเลือกครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ ได 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีการคัดเลือก 
โรงพยาบาลล้ี   จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ   และกําหนดวัน  เวลา  

สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  2๒  กันยายน 256๕  ณ โรงพยาบาลล้ี    
สอบคัดเลือก วันท่ี  2๓  กันยายน  256๕ ณ หองประชุมตึกอุบัติเหตุช้ัน 2 โรงพยาบาลลี้ 

จ.ลําพูน  

5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

ท่ี 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

วิธีการ 
 ประเมิน 

๑ ขอเขียน 
- ความรู ความสามารถท่ัวไป 
- ความรูเฉพาะตําแหนง 

๑๐๐ 
(๓๐) 
(๗๐) 

 

๒ ความเหมาะสมกับตําแหนง 
- สัมภาษณ 

๑๐๐  

6. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนน ในการประเมิน  ไมตํ่า

กวารอยละ ๖๐ 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
โรงพยาบาลล้ีจะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกในวันท่ี   2๗   กันยายน   256๕ 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ 
 ๑. ผูผานการคัดเลือก จะไดรับการจางตามลําดับท่ีในบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
 ๒. ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามท่ีโรงพยาบาลล้ีกําหนด 
 3. ผูผานการคัดเลือกจะตองปฏิบัติงานในสถานท่ี และตารางเวรมอบหมายงานท่ีโรงพยาบาลล้ี
กําหนด 
     
 
 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   กันยายน  256๕                                                                           
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	ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที...

