
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 

 
 

ด้วยโรงพยาบาลสิงห์บุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง รายคาบ  ฉะนั้น  
อาศัยอ านาจหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ฯ  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

1.1 ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จ านวน  3  อัตรา 

 อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
- เพศชาย/เพศหญิง 
- มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย 

 
1.2 ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริการ   จ านวน  1  อัตรา 

 อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
- เพศชาย 
- มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย 

 
1.3 ชื่อต าแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร   จ านวน  1  อัตรา 

 อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
- เพศชาย/เพศหญิง 
- มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

/1.3 ชื่อต าแหน่ง... 
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1.4 ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  2  อัตรา 

 อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
- เพศชาย  (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) 
- จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่ต่ ากว่านี้ 
- ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ท ามาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

  
 1.5 ชื่อต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  จ านวน  3  อัตรา 

 อัตราค่าตอบแทน 73 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
- เพศชาย/เพศหญิง 
- มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

  1.6 ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  2  อัตรา 

 อัตราค่าตอบแทน 70 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
- เพศชาย/เพศหญิง 
- มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน        

ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาและ
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว  
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1.7 ชื่อต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์  จ านวน  1  อัตรา 

 อัตราค่าตอบแทน 70 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
- เพศชาย/เพศหญิง 
- มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน         

ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์  

 
2. คุณสมบัติท่ัวไป  ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสมัครเพ่ือสอบคัดเลือก 

 (๑) มีสัญชาติไทย  
 (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (3) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกค าสั่งให้พักราชการหรือถกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (11) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลอดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  

(15) ถ้าเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรณีเรียน รด. แล้วเท่านั้น 

 ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร  ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบได้  ตามนัยหนังสือกรม
สารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 
ของค าสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่รายงานตัว  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

/3. การรับสมัคร... 
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3. การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร เพ่ือสอบคัดเลือก ขอแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ 
ตั้งแต่วันที่  31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 ในวัน และเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี  
โรงพยาบาลสิงห์บุรี หรือดูรายละเอียดได้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าลิฟต์  ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อแพ
เขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี และทาง Web site ที่ www.singburihosp.go.th หัวข้อ“ข่าวสมัครงาน” 
 
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

(1) ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งในข้อ 1  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายใน       
วันที่ปิดรับสมัคร 

(2) ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า           
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครน ามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น 
 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
คัดเลือก ในวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยจะติดประกาศให้ทราบที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 
1 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี และทาง Website ที่ www.singburihosp.go.th  
หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” 
 
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  

 สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน 

ต าแหน่งพนักงานบริการ  

 สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน 

 

 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

ต าแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร  

 
การประเมินครั้งท่ี 1     สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) 
การประเมินครั้งท่ี 2     สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

40 คะแนน 
60 คะแนน 

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  

 
การประเมินครั้งท่ี 1     สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ปฏิบัติ) 
การประเมินครั้งท่ี 2     สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 

40 คะแนน 
60 คะแนน 

ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  

 
การประเมินครั้งท่ี 1     สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) 

สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) 
การประเมินครั้งท่ี 2     สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

40 คะแนน 
20 คะแนน 
40 คะแนน 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  

 
การประเมินครั้งท่ี 1     สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) 

สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) 
การประเมินครั้งท่ี 2     สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

40 คะแนน 
20 คะแนน 
40 คะแนน 

ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  

 
การประเมินครั้งท่ี 1     สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) 
การประเมินครั้งท่ี 2     สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

40 คะแนน 
60 คะแนน 

หมายเหตุ  ในต าแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่งนักเทคนิค
การแพทย์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จะด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี 1  จึงจะมีสิทธิได้เข้ารับการประเมินครั้งท่ี 2 ต่อไป 

 
7. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 (1) ใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

 (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

 
/(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน... 
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(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2533   
(6) ส าเนาหลักฐาน เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร ในเพศชาย 
(7) ตัวจริงพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ท ามาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
(8) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง), ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  ทั้งนี ้ในส าเนา
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 
8. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ทีผ่่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมของการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  แต่ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาจากเลขล าดับที่
สมัครน้อย อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  โดยจะติดประกาศให้ทราบที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าลิฟต์  ชั้น 1 
อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี และทาง Website ที่ www.singburihosp.go.th  
หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” 

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่  แล้วแต่กรณี  

 
10. การจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับการจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง ฯ  ของ
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
ประกาศ ณ วันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

 

 
(นายวัชรินทร์   จันทร์เสม) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี 


