
 

                                                                                                                                   
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลมายอ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ 

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

ด้วย โรงพยาบาลมายอ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ (รายวัน) 
เงินนอกงบประมาณ สังกัดโรงพยาบาลมายอ เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ดังต าแหน่งต่อไปนี้  

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียด (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย) 
1.1  พนักงานบริการ (ขับรถยนต)์                          จ านวน 1 อัตรา 

 
  2.   คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
1. เพศชาย 
2. มีสัญชาติไทย 
3. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีเพศชายจะต้องผ่าน

เกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านันแพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เป็นผู้เสมือนไร้

ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือง ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 

8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือตาม
กฎหมายอื่น 

9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นที่รังเกียจของสังคม 
10. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
11. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

แนบท้ายประกาศนี ้   
       

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย)          
 
 
    

3. การสมัคร… 
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3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก      
ให้ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบดาวน์ โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ โรงพยาบาลมายอ 

www.mayohos.org หรื อขอใบสมั ครและยื่ น ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้ วยตั ว เอง  ตั้ งแต่                
วันที่ 26  มีนาคม - 30 เมษายน  2561 ในวันราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ 
โรงพยาบาลมายอ  อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

- ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. 
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. 

  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร    
   4.1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 

4.2. ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(TRANSCRIPT OF 
RECORDS) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  

4.3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
4.4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 
4.5. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล 

(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
    4.6. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)  

4.7. ส าเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) เท่านั้น 
   ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อ
และวันที่ก ากับไว้ด้วย 

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
5.1. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ       

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง      
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมสมัครสอบน ามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ โรงพยาบาลมายอจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 
 

6. การประกาศ... 
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6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงพยาบาลมายอจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนด
วัน เวลา สถานที่สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1  พฤษภาคม  2561 โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
เว็บไซด์โรงพยาบาลมายอ www.mayohos.org  หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลมายอ  อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี 
 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
หลั กสู ตรและวิ ธี การสอบแข่ งขั นฯ  ปรากฏตามรายละ เ อียดแนบท้ ายประกาศ                   

โดยโรงพยาบาลมายอ จะด าเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์ 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

9. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โรงพยาบาลมายอจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

     ประกาศ ณ วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.2561 

                                                                    

              
             (นายนิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต)                                                                         
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมายอ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ (รายวัน)                       

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง 
 
1. ต าแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จ านวน 1 อัตรา 
 กลุ่มงาน   การจัดการ 
 ค่าตอบแทน  6,560 บาท 
 ระยะเวลาจ้าง   ตั้งแต่เริ่มจ้าง ถึง 30 กันยายน 2561 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ 
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  

หน้าที่โดยย่อ  
1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


