
       
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)  

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 

*  *  *  *  *  *  *  * *  *  * 

    ด้วย โรงพยาบาลสบเมย จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
(จ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร   
   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ  
  ปฏิบัติงาน กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลสบเมย 
   อัตราค่าจ้าง  ๘,๑๔๖.๐๐ บาท/ต่อเดือน 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๒.1  มีสัญชาติไทย 
  ๒.2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
   ๒.3  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ๒.4  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
   ๒.5  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายอื่น 
   ๒.6  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.7  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๒.8  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด
  ทางอาญา เว้นแต่ได้รับโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    ๒.๑0 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๑1  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 
  ๒.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและจ าเป็นในการปฏิบตัิงานในต าแหน่ง 
        ๓.  มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   ๔.  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร ์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างด ี
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 ๔.  การรับสมัคร 
   ๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์  2562 ในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่า 
ธรรมเนียมในการสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
สบเมย ติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐-๘๒ ต่อ ๑๐๒ (แต่งกายสุภาพ)  
  ๔.๒  หลักฐานการสมัคร 
    ๔.๒.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ๑ ฉบับ 
    ๔.๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  
              ๖ เดือน  จ านวน  ๒ ใบ 
    ๔.๒.๓   ส าเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
         การศึกษาตรงกับที่รับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  
    และได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษา ภายในวันที่เปิดรับสมัคร    
    ๔.๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ 
   ๔.๒.๕ ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
    ๑ เดือน นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๔.๒.๖  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบส าคัญ 
    ทหารกองเกิน  สด.๙  เป็นต้น  (ถ้ามี) 
    ๔.๒.๗ หนังสือรบัรองการปฏิบัตงิานจากสถานที่ท างาน  (ถ้ามี) 
   **  ส าเนาหลกัฐานทุกฉบับใหร้บัรองส าเนาถูกต้อง  และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

 ๕.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
   ในวันศุกร์ ที่  22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสบเมย หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ต่อ ๑๐๒  

   ๖.  วิธีการสอบคัดเลือก   
   ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องมาสอบตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้   

   ๗.  สถานท่ีสอบ  ห้องประชุมมังกร  โรงพยาบาลสบเมย 

  ๘.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านการคัดเลอืก และได้รบัการข้ึนบัญชี จะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของคะแนนรวม 

 ๙.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก    
   ประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสบเมย เรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกได้
คะแนนสอบเท่ากันจะให้ผู้ที่มาสมัครสอบอันดับก่อนได้รับการบรรจุก่อน  

  ๑๐.  รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน  ในวันศุกร์ ที่  1 มีนาคม 2562 ที่งานธุรการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสบเมย    

     ประกาศ  ณ วันที่ 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 


