
 
 
 
 

  ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เร่ือง  รับสมัครจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตําแหนง พนักงานรักษาความปลอดภัย 

เปนจางเหมาบริการรายเดือน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ประจําปงบประมาณ 256๖ 
......................................................... 

 
ดวยโรงพยาบาลล้ี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเหมาบริการ “พนักงานรักษาความปลอดภัย” 

จํานวน 2 อัตรา โดย 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 1  โรงพยาบาลล้ี  เลขท่ีต้ัง 111 หมู 7 ตําบลล้ี อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน  จํานวน   46 ไร   
3 งาน   25 ตารางวา รวมถึงอาคาร ส่ิงปลูกสรางและทรัพยสินท้ังหมด  รวมท้ังจัดระบบการจราจรภายใน 
ตลอด 24 ช่ัวโมง เปนประจําทุกวัน  

 2  ศูนยสุขภาพชุมชนล้ี (โรงพยาบาลล้ีแหงเกา)  เลขท่ีต้ัง  49 หมู 4 ตําบลล้ี อําเภอล้ี 
จังหวัดลําพูน   จํานวน 8 ไร 2 งาน 77 ตารางวา รวมถึงอาคาร ส่ิงปลูกสรางและทรัพยสินท้ังหมด  รวมท้ัง
จัดระบบการจราจรภายใน  ในเวลา 16.00 น. ถึง 08.00 น. ของวันรุงข้ึน เปนประจําทุกวัน 
           โดยใหปฏิบัติงานตามตารางเวรการมอบหมายประจําเดือน ภายใตการควบคุมกับของผูวาจางโรงพยาบาลล้ี 

๑. รายละเอียดการจางงาน 
๑.๑ เปนไปตามรายละเอียดคุณลักษณะงานจางเหมางานรักษาความปลอดภัย  โรงพยาบาลล้ี จังหวัด

ลําพูน ปงบประมาณ ๒๕๖๖ (แนบทายประกาศนี้) 
คาตอบแทน 8,0๐๐ บาท/เดือน 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 
คุณสมบัติท่ัวไป   
1) เปนเพศชาย 
2) เปนบุคคลท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตออันตราย ไมเปนผูติดสารเสพติด หรือพิษสุรา

เรื้อรัง  หรือไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และ     
ไมเปนโรคตองหามท่ีทางราชการกําหนด 

3) อายุไมนอยกวา ๒๑ ปบริบูรณ ไมเกิน ๕๕ ป และมีความสูงของรางกายไมนอยกวา ๑๖0 เซนติเมตร 
4) ตองผานการรับราชการทหาร หรือเคยผานการ เกณฑทหารมาแลว หรือเคยผานการฝกนักศึกษา       

วิชาทหาร ไมนอยกวา ช้ันปท่ี 3   และมีหลักฐานแสดงการเคยเปนทหาร หรือหลักฐานการจบ
นักศึกษาวิชาทหาร 

5) ไมเคยกระทําความผิดทางอาญาจนไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
6) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกหรือใหออกจากราชการ หรือหนวยงานเอกชน หรือถูกลงโทษไลออก 

ปลดออกจากราชการ 
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8) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิด     
อันไดกระทําโดยประมาท 

9) ไมมีรอยสักในรางกาย 
10)ขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือกอนปฏิบัติหนาท่ีไมเสพสุรา , เครื่องด่ืมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลหรือ        

สารเสพติด 
11)ความประพฤติดี กิริยา วาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ 
12)เปนผูต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไมละท้ิงหนาท่ีความรับผิดชอบ อันพึงปฏิบัติในการ

รักษาความปลอดภัย 
13)แตงกายเรียบรอยตามแบบท่ีโรงพยาบาลล้ีกําหนด ในขณะปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลา ท่ีทําหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัย 
14)มีจิตบริการในงานบริการรักษาความปลอดภัย 
15)ตองไดรับการรับรองความประพฤติจากผูนําทองถ่ิน หรือขาราชการไมนอยกวาระดับปฏิบัติการ 
16)สามารถอยูเวรไดตลอดเวลาท่ีมีการจัดใหท้ังภาคกลางวัน และกลางคืน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
๑. เปนผูจบการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
๒. มีท่ีพักอยูในเขตอําเภอล้ีสามารถเดินทางมาทํางานไป - กลับได 
๓. สามารถข้ึนปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการท้ังกลางวันและกลางคืน 
๔. เปนผูมีความรูในศิลปะปองกันตัวและการใชอาวุธพอสมควร 
๕. มีความรูความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 
๖. มีบุคลิกภาพท่ีดี 
๗. มีพฤติกรรมบริการท่ีดี 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีโรงพยาบาลล้ี  ต้ังแตวันท่ี  วันท่ี   14  - 20 
กันยายน  256๕ ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กลุมบริหารงานท่ัวไป ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ช้ัน ๒ 

๓.๒. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(๑)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 - 2 นิ้ว โดยถายไมเกิน  ๑ ป    

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป 
(๒)  สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา

ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัคร  จํานวนอยางละ ๑  ฉบับ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร   

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

(๔) ใบรับรองความประพฤติจากผูนําทองถ่ิน  หรือขาราชการระดับปฏิบัติการข้ึนไป จํานวน         
๑ ฉบับ 

(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(6) หนังสือราชการ หรือหลักฐานแสดงการเคยเปนทหาร หรือหลักฐานการจบนักศึกษาวิชาทหาร 
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(7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 

(8) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถาม)ี 
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

๓.๓. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความ ผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวา การรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้น  และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ ได 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีการคัดเลือก 
โรงพยาบาลล้ี   จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี

ในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 2๒ กันยายน 256๕   ณ โรงพยาบาลล้ี ทาง Website ท่ี 
http://www.leehospital.org 

๕. สอบคัดเลือก   วันท่ี 23 กันยายน 256๕  ณ หองประชุมตึกอุบัติเหตุช้ัน 2 โรงพยาบาลล้ี จ.ลําพูน   

๖. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

 
ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ขอเขียน 

- ความรู ความสามารถท่ัวไป 
- ความรูเฉพาะตําแหนง 

๑๐๐ 
(๓๐) 
(๗๐) 

 

๒ ความเหมาะสมกับตําแหนง 
- สัมภาษณ 

๑๐๐  

๗. เกณฑการตัดสิน 
๖.๑  ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนน ในการประเมิน  ไมตํ่ากวา

รอยละ ๖๐ 

๘. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
โรงพยาบาลล้ีจะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกในวันท่ี 2๗ กันยายน 256๕    ณ  บอรด

ประชาสัมพันธตึกอุบัติเหตุช้ัน 2 โรงพยาบาลล้ี หรือทาง Website    ท่ี http://www.leehospital.org 
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๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ “พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย” 
๑  ผูผานการคัดเลือก จะไดรับการจางตามลําดับท่ีในบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก  
๒  ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามท่ีโรงพยาบาลล้ีกําหนด 

     3. ผูผานการคัดเลือกจะตองปฏิบัติงานในสถานท่ี และตารางเวรมอบหมายงานท่ีโรงพยาบาลล้ีกําหนด  
 
 
 
 
     
ประกาศ  ณ  วันท่ี    16  กันยายน 256๕                                                                                       
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