
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 

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

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ        
เพ่ือปฏิบัติงานในกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย ์ จ านวน  1  อัตรา    

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
- ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  อัตราค่าจ้าง  8,300 บาท / เดือน 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ า

กว่านี้ ทางการบัญชี  เลขานุการ  พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ  
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, 

PowerPoint, Access)  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
3. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   
(3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ        

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน         
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  หรือตาม
กฎหมายอื่น 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(9) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



-    - 2 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 
4. การรับสมัครคัดเลือก 

4.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที ่
งานธุรการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสันป่าตอง 
ตั้งแต่วันที่  4 - 14 มีนาคม  2562              
ในวันและเวลาราชการ 

     4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว   
(2)  
(3) ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  1  รูป 
(4) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับต าแหน่งที่สมัครดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ   โดย

จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)    

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ         
ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 

6. ระยะเวลาในการจ้าง 
ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562   

7. การคัดเลือก 
จะท าการคัดเลือกด้วยวิธีการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับงานสารบรรณ  ปฏิบัติทาง
คอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ภาคทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  และการปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์  (คะแนน
เต็ม  80  คะแนน)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  20  
คะแนน)  ทดสอบความเหมาะสม  โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้าคัดเลือก  และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ที่อาจให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่   
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8. ก าหนด วัน เวลา สถานที ่และวิธีสอบคัดเลือก 

ในวันที่  15  มีนาคม  2562   ห้องประชุมเบญจมาศ  โรงพยาบาลสันป่าตอง 
9. เกณฑ์การตัดสิน 

ในการตัดสินว่า ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละหกสิบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือก 
วันที่   18   มีนาคม  2562   

  

    ประกาศ  ณ  วันที่ 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 (นายสมคิด  วงศ์ศิริอ านวย) 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


