
          

       (สำเนา) 

           ประกาศโรงพยาบาลพัทลุง 
          เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

  .......................... 
           ดวยโรงพยาบาลพัทลุง  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขการสรรหาและเลือกสรร 
รวมทั้งแบบสัญญาจาง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                
เรื่อง  การกำหนดประเภท  ตำแหนง  ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม  และการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงประกาศรับสมัครบุคคล  เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑. ชื่อตำแหนง  กลุมตามลักษณะงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
1.1 กลุมตามลักษณะงาน  บริการ 

  ชื่อตำแหนง  พนักงานพสัดุ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุของหนวยงาน  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดานดังนี้  เชน  การจัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจาย  การเก็บรักษา  นำสง  ซอมแซม  และ
บำรุงรักษา  พัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณเครื่องมือ  เครื่องใชตางๆ การทำทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญ  
หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  อัตราวาง  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหนงเลขที่  30พท00052  กลุมงานพัสดุ 
  คาจาง เดือนละ 8,300 บาท 
  สิทธิประโยชน   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                  
เรื่อง  สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖8 

1.2 กลุมตามลักษณะงาน  บริการ 
  ชื่อตำแหนง  พนักงานพิมพ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางดานจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลโปรแกรมตางๆ หรือพิมพ
ขอมูลลงในบัตร  พิมพหนังสือ  คัดสำเนา  จัดเก็บ  คนหาและติดตามเรื่อง  คัดลอกลงรายการตางๆ  ราง
หนังสือโตตอบ  บันทึก  ยอเรื่อง  สรุปความเห็น  รวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของ  ชี้แจงและอำนวยความ
สะดวกแกผูมารับบริการในงานที่เปนความรับผิดชอบและบำรุงรักษาอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชในการ
ใหบริการและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  อัตราวาง  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหนงเลขที ่ 30พท00702  กลุมงานพัสดุ 
  คาจาง เดือนละ 8,300 บาท 
  สิทธิประโยชน   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                  
เรื่อง  สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖8 

       /1.3 กลุมตาม... 
 

https://www.indydiary.com

https://www.indydiary.com



 
 

       - 3 - 
1.3 กลุมตามลักษณะงาน  บริการ 

  ชื่อตำแหนง  พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
  ปฏบัิติงานใหบริการทางรงัสีการแพทย  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบติัเก่ียวกับงานรงัสวีนิิจฉัย  รังสี
รักษาเวชศาสตรนิวเคลียร  ในการเตรียม  อุปกรณ  เครื่องมือ  ดานรังสี  และเครื่องมือทางการแพทยที่ใชตรวจ
วินิจฉัยโรค  ชวยเหลือรังสีแพทย  นักรังสีเทคนิค  หรือเจาพนักงานรังสีการแพทย  ในการจัดเตรียมผูปวยเขารับ
บริการและตรวจสอบบำรุงรักษาทำความสะอาด  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  และเครื่องถายรังสีตางๆ  
ภายในหองรังสีใหอยูในสภาพปลอดภัยและใชงานได  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  อัตราวาง  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหนงเลขที่  30พท00178  กลุมงานรังสีวิทยา 
  คาจาง เดือนละ 7,590 บาท 
  สิทธิประโยชน   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                  
เรื่อง  สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖8 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการ 
เลือกสรรคุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟน 

เฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก  เพราะกระทำความผิด            
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น  
ของรัฐ 

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานอื่น      
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอ่ืนตามที่สวนราชการกำหนดไวในประกาศสรรหา               
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป  ท้ังนี้  ตองเปนไปเพ่ือความจำเปน หรือ
เหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น (ถามี) 
  หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น  และจะตองนำใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย 
 

/คุณสมบัติ... 
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  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  2.1 ตำแหนงพนักงานพัสด ุ
  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การกอสราง  
ไฟฟากำลัง  อิเล็กทรอนิคส  สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว (เฉพาะผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปวช.ในสาขาที่ระบุไวเทานั้น) 
  2.2 ตำแหนงพนักงานพิมพ 
  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาระดับปวช.
ในทุกสาขาวิชาเทานั้น) 
  2.3 ตำแหนงพนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 
  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ  (เฉพาะผูสำเร็จ
การศึกษาระดับม.3 หรือ ม.6 เทานั้น) 

  ๓. การรับสมัคร  
                    ขั้นตอนท่ี 1  การกรอกขอมูลการสมัครสอบและพมิพแบบฟอรมการชำระเงนิ 

1.1 ผูสมัครสอบจะตองสมัครแบบออนไลน  โดยเขาเว็บไซต http://www.ptlhosp.go.th  

หัวขอ  “รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” แลวกรอกขอมูลเพ่ือตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ                    

เมื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครแลว  จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได  โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน               

ไดตั้งแตวันที่  28  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 น. ถึง วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2564 เวลา 16.30 น.  

 1.2 ชื่อและนามสกุล  ที่ทานกรอกลงใน  “ใบสมัครออนไลน” จะตองเปนชื่อและนามสกุล     

ที่ตรงกับบัตรประชาชน 

 1 .3 กรุณาตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของทานให เรียบรอย  เนื่องจาก                   

เลขประจำตัวประชาชนของทานจะใชเปนเลขที่อางอิงตลอดการสอบ 

 1.4 การกรอกขอมูลในใบสมัคร  จะตองเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงทุกประการ  

โดยเฉพาะ E – mail ที่ใชในการสมัครจะตองเปน E – mail. ที่ใชงานไดจริง  ดังนั้นกรุณาตรวจทานขอมูลให

ละเอียดกอนคลิกปุม (สงใบสมัคร)  เพราะเมื่อทานสงใบสมัครแลว  จะไมสามารถแกไขขอมูลไดอีก  และหาก

ขอมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกขอมูลของทานเอง  จะถือวาใบสมัครนั้นเปนโมฆะ  และหากตรวจสอบ

พบวาทานมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กรอกไว  หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศ  จะถือวาทานขาด

คุณสมบัติ  และจะไมสามารถเรียกรองใดๆ  ไดทั้งสิ้น 

 1.5 อัพโหลด  (Upload) รูปถาย  และเอกสารการสมัครสอบของผูสมัครสอบใหครบถวน                 

ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร  ดังนี้ 

       1.5.1  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไว                   

ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)  (ขนาดของไฟลรูปถายประมาณ 40 – 100 KB) โดยตองเปนรูปถาย                  

ที่ใชในการสมัครงาน 

/1.5.1 รูปถายหนา... 
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      1.5.2 สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติ                 

ตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะตำแหนงท่ีประกาศรับสมัคร  โดยจะตองสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ                         

จากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  คือ วันที่  3  พฤศจิกายน  2564  จำนวน 1 ชุด 

      ในกรณีที่ไมมีหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาแนบพรอมใบสมัครได  ใหใชหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร                

ซึ่งจะตองอยูภายในกำหนดวันปดรับสมัครมาแนบแทนก็ได 

      1.5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  1 ชุด 

      1.5.4 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิ ง)                

ใบเปลี่ยนชื่อ   ชื่อ - ชื่อสกุล  (ในกรณทีี่ชื่อ - ชื่อสกุล  ในหลักฐานการสมคัรไมตรงกัน)  จำนวน 1 ชดุ 

      1.5.5 สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน สด.8/สด.9/สด.43 (สำหรับผูสมัคร               

เพศชาย)  จำนวน 1 ชุด 

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย 

       1.5.6  เมื่อสมัครเรียบรอย  ใหผูสมัครพิมพเอกสารประกอบการรับสมัคร  ซึ่งไดรับการ

ตอบรับทาง E – mail  ที่ลงทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐาน  ไดแก 

   - แบบฟอรมใบสมัครใหพิมพใบสมัครเก็บไวประกอบเปนหลักฐาน 

   - สลิปคาสมัคร                  

                               - บัตรประจำตัวสอบใหพิมพเพ่ือประกอบการสอบทุกครั้ง 

                       ขั้นตอนท่ี 2  การกรอกขอมูลการสมัครสอบและพิมพแบบฟอรมการชำระเงิน 

      2.1 ผูสมัครตองชำระคาสมัครคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  และหากไมชำระเงิน       
ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564  ใบสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัติโนมัติ 
      2.2  ผูสมคัรสอบตองเสยีคาธรรมเนยีมในการสมัคร  จำนวน  50  บาท   
      2.3 ผูสมัครสอบสามารถชำระเงินได  โดยชำระเงินผาน Mobile Banking เขาบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชีโรงพยาบาลพัทลุง  เลขที่บัญชี 908-1-00837-4  และปริ๊นสลิปเก็บไวหลักฐาน
การชำระเงินดวย   
     ขั้นตอนท่ี 3  แจงผลการโอนเงิน 
     หลังจากท่ีไดแจงผลชำระเงินคาธรรมเนยีมในการสมคัรแลว  ใหผูสมัครสอบลงทะเบียนแจง
ผลการชำระเงินคาส มัครสอบทางเว็บ ไซต   http://www.ptlhosp.go.th เพื่ อยืนยันผลการโอนเงิน                    
(สแกนสลิป) ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564  เวลา 20.00 น. 
     ขั้นตอนท่ี 4  ตรวจสอบสถานะสมัครสอบ 
     หลังจากแจงผลการชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบ
สถานะ  การสมคัรสอบทางเวบ็ไซต http://www.ptlhosp.go.th  เพ่ือตรวจสอบสถานะสมัครสอบ 
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๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และ 
สมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
  โรงพยาบาลพัทลุง  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรู  ความสามารถ              
ทักษะ  และสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่ 10  พฤศจิกายน  ๒๕64                             
ณ ปายประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลพัทลุง หรือทาง http://www.ptlhosp.go.th/ 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ
และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  ดังนี ้
  5.1 ตำแหนงพนักงานพัสด ุ

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน 
    - ความสามารถเฉพาะตำแหนง 
 
    - ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง 

 
50 
50 

100 

 
สอบขอเขียน 
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร 
สอบสัมภาษณ 

รวม 2๐๐  
 

5.2 ตำแหนงพนักงานพิมพ 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมิน 
    - ความสามารถเฉพาะตำแหนง 
 
    - ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง 

 
50 
50 

100 

 
สอบขอเขียน 
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร 
สอบสัมภาษณ 

รวม 2๐๐  
 

5.3 ตำแหนงพนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมิน   
    - ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 1๐๐  
 

๖. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู 

ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะไมต่ำกวารอยละ ๖๐ 
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  ๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชรีายชื่อผูผานการเลอืกสรร 
  โรงพยาบาลพัทลุง จะประกาศรายชื่ อผู ผ านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ                                      
ณ ปายประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลพัทลุง อาคารเฉลิมรพระเกียรติ  อาคาร 7 ชั้น (ชั้น 5)  หรือ ทาง 
http://www.ptlhosp.go.th/   โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว  ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด  ๑ ป  นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม                  
แลวแตกรณ ี

๘. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามท่ีโรงพยาบาลพัทลุงกำหนด 

          ประกาศ  ณ  วันที่  18  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕64 

(ลงชื่อ)  จรุง  บุญกาญจน 
                                       (นายจรุง  บุญกาญจน) 
                                  ผูอำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สำเนาถูกตอง 
   (ลงชื่อ)  กฤษณา  นุชิต 

(นางกฤษณา  นุชิต)          
จพ.ธุรการชำนาญงาน 

          18  ตุลาคม  ๒๕64             วรรณฤดี/คัด 
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