
(สำเนา) 
ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม 
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 

ครั้งที ่1/๒๕65  
--------------------------------- 

  ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 
ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แพทย์ไทย ด้านการนวดไทย  

2. อัตราค่าจ้าง  60% ต่อราย และไม่มีค่าตอบแทนอย่างอ่ืน  

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
 ๓. เป็นผู้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 

 

 ๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๙. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๑๖. ไม่เป็นผู้เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ  

  ข้อยกเว้นคุณสมบัติ 
  ผู้ที่จะเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15)  
โรงพยาบาลนครปฐมอาจพิจารณายกเว้นให้เป็นลูกจ้างรายคาบได้ ส่วนที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13)    
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออก 
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จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพรา ะ
กระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐมอาจพิจารณายกเว้นให้จ้างเป็นลูกจ้างรายคาบได ้

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. เพศชายหรือเพศหญิง 
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ 
 3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 
 4. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ 
 5. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา ซึ่ง
ผ่านการรับรองหลักสูตร 
 6. สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร
ตติยภูมิ 10 ชั้น ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕65 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 ในวัน เวลา ราชการ 

6. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิว้ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ป ีจำนวน ๓ รปู  
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 4. สำเนาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ชว่ยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งออกให้ไม่เกิน         
1 เดือน จำนวน ๑ ฉบับ 
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน         
1 ฉบับ 
 7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท   
 หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 โรงพยาบาลนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ทราบ     
ในวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕65 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารตติยภูมิ 10 ชั้น ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม 
และทางเว็บไซต์ www.nkpthospital.go.th 
 
 

http://www.nkpthospital.go.th/
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9. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก/คัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 

11. การจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 
 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก/คัดเลือก จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตามลำดับที่ในบัญชีผู ้สอบ
คัดเลือก/คัดเลือกได ้
 หมายเหตุ   
 1. โรงพยาบาลนครปฐม จะดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก หรือมีพฤติการณ์     
ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และกรุณาแจ้งให้โรงพยาบาลนครปฐมทราบด้วย  
 2. สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ จะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองบุคลากรให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ จะต้องชำระค่าตรวจสุขภาพก่อน
เข้าทำงาน (สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างในตำแหน่งท่ีสัมผัสกับผู้ป่วย ค่าตรวจคนละ 250 บาท และตำแหน่ง
ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน คนละ 138 บาท) 

   ประกาศ  ณ  วันที่      7      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
                                             (ลงชื่อ)   สุรชัย โชคครรชิตไชย 

      (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย) 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

  
 

 
 


