
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลแหลมงอบ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) 
 

ด้วย  โรงพยาบาลแหลมงอบ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก  เพ่ือบรรจุเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) จ านวน  2  ต าแหน่ง  ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลแหลมงอบ อาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 897/2559  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕59 เรื่อง 
มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้ 
ต ำแหน่งที่สมัคร 
1. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ   
อัตราว่าง จ านวน  1  อัตรา 
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแหลมงอบ 
2. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
อัตราว่าง จ านวน  1  อัตรา 
ปฏิบัติงานที่ศูนย์คุณภาพ  โรงพยาบาลแหลมงอบ 
1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.  สัญชาติไทย 
 ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วย       
ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  ๖.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๗.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๘.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๙.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

14. ไม่เป็น... 
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  ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
   1. เพศหญิงหรือเพศชาย 

2. อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) 
   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการส านักงานโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม 
การก่อสร้างไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
    4. มีความรู้  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม Word Excel  และ  Internet) 
   5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี 
   6. มีสุขภาพแข็งแรง 
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี 
  2. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
   1. เพศหญิง 

2. อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) 
   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา  
การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป 
   4. มีความรู้  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word Excel และ Internet) 
    5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี 
   6. มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
   7. มีพฤติกรรมบริการที่ดี 
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี 
    
2. การรับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ได้ที่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแหลมงอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  29  มกราคม  2562   
   หลักฐานการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน  1  ฉบับ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว    จ านวน  1  ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย์   จ านวน  1  ฉบับ 
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
7. หนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
8. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร    จ านวน  ๓๐ บาท 

 
3. ก าหนด... 
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3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
   สอบคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาล      
แหลมงอบ 
    
4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   1. สอบคัดเลือกด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (50 คะแนน) 
   2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) 
   3. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  
   โรงพยาบาลแหลมงอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จะด าเนินการสอบคัดเลือกครั้งที่ 
1 ในข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และผู้ผ่านการสอบครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ใน
ครั้งที่ 2 ต่อไป   
    
5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงพยาบาลแหลมงอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกโดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศรายชื่อ 
แต่ถ้ามีการคัดเลือกต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ส าหรับต าแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก 
 
7. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุ เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดต้องการ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่       22    มกราคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 
 

                              (นายภาณุวัฒน์  โสภณเลิศพงศ์) 
       นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ 
 
 


