
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

  ------------------------------------------------------------ 

  ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคลากรเพ่ือ              
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งแพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา 
  ฉะนั้น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อเป็นลูกจ้างชั ่วคราวรายวัน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่สมัคร          

    ชื่อตำแหน่งแพทย์แผนจีน 
 กลุ่มงาน  เวชกรรมฟ้ืนฟู  

  อัตราว่าง 1  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง 610 บาท/วัน 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวกับการรักษาพยาบาล             
การบำบัดรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและอนามัย             
ของประชาชนด้วยศาสตร์แผนจีน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และการพัฒนาวิชาการ 
และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม เกี ่ยวกับวิทยาการ                   
ด้านการแพทย์แผนจีนและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      

 วิธีการสอบแข่งขัน 
   โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
          

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 หมวด 1 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้ 

(1) สัญชาติไทย 
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ       
(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน          
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 
 
           /(6) ไม่เป็น... 
 



 
 

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (10) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือถูกไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ 
       (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง            
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
      (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 (15) ถ้าเป็นเพศหญิงให้มีใบรับรองแพทย์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ 
 (16) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร                                  
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว   ซึ่งขาดคุณสมบัติ ตาม (7) (9)  

(10) หรือ (14) กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ 
(12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้การขอ
ยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั ่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง
กำหนด  ผู้ที่จะเป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตลอดเวลาที่รับ
ราชการเว้นแต่คุณสมบัติตาม (6) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง  
          

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    
       3.1 ตำแหน่งแพทย์แผนจีน  
  1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีน  
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20  ปี  และไม่เกิน 35  ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)  
  3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
  4. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องบ้านพัก      

4. การรับสมัคร 
     4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู ้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล กลุ่มงานการจัดการ ตึก
อำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป  
เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ  
 
 
                 /4.2 เอกสาร... 



 
 

    4.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร 
  1. สำเนาวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และระเบียนผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัตภิายในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
  2. สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จำนวน 1 ฉบับ 

 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป  
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ  
  6. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)  จำนวน 1 ฉบับ     
  7. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน 
ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย  

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครรับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อม
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าสาเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่สมัครอันที่ผลทำให้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น สำหรับการแต่งกายในวันสมัคร
แต่งกายด้วยชุดสุภาพและไม่สวมรองเท้าแตะ        

กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2566 

รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ 

เปิดรับสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่งานธุรการและบุคคล  ตึกอำนวยการ  ชั้น 2 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 

ตั้งแต่วันที่  13  มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวนที่
เปิดรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ และ
http://www.kcph.go.th/ 

เมื่อมีจำนวนเหมาะสมจะพิจารณาประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นระยะๆ  

สอบสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุมบัวขาว เมื่อมีจำนวนเหมาะสมจะพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นระยะๆ 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคดัเลือก  ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ และ
http://www.kcph.go.th/ 

หลังจากคณะกรรมดำเนินการสอบสัมภาษณ์
เสร็จเรียบร้อย  

 

                   /6. ประกาศ... 



 
 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จะประกาศรายชื ่อผู ้ที ่ร ับการคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงาน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ และ http://www.kcph.go.th/ 
อนึ่ง โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการ โดยไม่แจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า 

   ประกาศ ณ วันที่   13   มีนาคม  พ.ศ. 2566 

 

       (นายสิริชัย  นามทรรศนีย์) 
                                                         นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kuchihospital.com/

