ประกาศโรงพยาบาลทุ ่ งใหญ่
เรื อง รับสมัครบุคคลทั วไปเพื อจ้างเป็ นลกจ้
ู างชั วคราวรายคาบหรือรายวัน
ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทุ ่ งใหญ่ ตําแหน่ ง พนักงานพัสดุ
…………………….
ด้ วยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทัวไป เพือจ้ างเป็ นลูกจ้ างชัวคราวรายคาบหรื อรายวัน ประเภทเงินบํารุงของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพือให้
ปฏิบัติง านในฝ่ ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จํ านวน 1 ตําแหน่ ง 1 อัตรา คือ ตําแหน่ ง
พนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้ าง

7,590

บาท หรือ อัตราค่าจ้ างประมาณวัน

ละ 330 บาท
ฉะนั น อาศัยอํานาจอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยลูกจ้ างชัวคราว ว่าด้ วย
ลูกจ้ างประจําส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๕๒๗.๖/๑๐๔ ลงวันที ๒๑
สิงหาคม ๒๕๓๙ เรืองหลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การ
ขึ นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู ้ สอบคัดเลือกได้ หรือผู ้ ได้ รับการคัดเลือก เป็ นลูกจ้ าง ตามข้๓อ ทีอนุโลมบังคับ
ใช้ กับลูกจ้ างชัวคราวของส่วนราชการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพือแต่งตั ง
เป็ นลูกจ้ างชัวคราวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.๑. คุณสมบัติทั วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งของผู้ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ผู ้ สมัครสอบต้ องมีคุณสมบัติทัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี
ก. คุณสมบัติทั วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ นผู ้ เลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพระประมุขด้ วยความบริสุทธิใจ
ข. ลักษณะต้ องห้ าม
(๑) เป็ นผู ้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ คนวิกลจริ ต
หรือจิตฟั นเฟื อน ไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็ นผู ้ อยู่ในระหว่างถูกสังพักราชการหรือถูกสังให้ ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายอืน

(๔) เป็ นผู ้ บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(๕) เป็ นกรรมการหรื อผู ้ ดํารงตําแหน่งทีรับผิดชอบในการบริ หารพรรค
การเมือง หรือเจ้ าหน้ าทีในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) เป็ นผู ้ เคยต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้ กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ นผู ้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอืนของรัฐ
(๙) เป็ นผู ้ เ คยถูก ลงโทษให้ ออก หรื อปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายอืน
(๑๐) เป็ นผู ้ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อกเ พราะ กระทํ าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายอืน
(๑๑) เป็ นผู ้ เคยกระทําการทุจ ริ ตในการสอบเข้ ารับ ราชการ หรื อ เข้ า
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู ้ ทีจะเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรื อนซึงมีลักษณะต้ องห้ ามตาม
ข้ อ (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็ นกรณีมี
ลักษณะต้ องห้ ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู ้ นั นต้ องออกจากงานหรือออกจากราชไปเกินสองปี แล้ ว และในกรณีมี
ลักษณะต้ องห้ ามตาม (๑๐) ผู ้ นั นต้ องออกจากงานหรื อออกจากราชการไปเกินสามปี แล้ ว และต้ องมิใช่
เป็ นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้ าที
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้ าสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ทั งนี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริ หาร
ที นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้ อ ๕ ของคําสังมหาเถรสมาคม ลงวันที
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๑. ผ้ ูสมัครสอบคัดเลือกต้ องมีพื นฐานความรู้ ดังนี
ตําแหน่ ง พนักงานพัสดุ
- จบการศึกษาระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
- มีความรู ้ ความสามารถ ชํานาญงานด้ านพัสดุ
๒. การรับสมัครและสถานที รับสมัคร
ผู ้ ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ ขอยืนใบสมัครด้ วยตนเองได้ ใน วัน เวลาราชการ
ทีกลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยเปิ ดรับ สมัครใน ระหว่างวันที
9 มิถุนายน
2560 ถึง
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มิ ถุน ายน ๒๕60 ในวัน เวลาราชการ และสามารถดูรายละเอี ย ดได้ ที

www.thungyai Hospital.org
๓. เอกสารและหลักฐานที ต้ องนํามายื นในวันรับการสมัครสอบคัดเลือก

๓.๑ หลั ก ฐานแสดงพื นฐานความรู ้ ทางการศึ ก ษา เช่ น ใบสุ ท ธิ ใบ
ประกาศนียบัตร หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Record)
๓.๒ รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓ x ๔ ซม.
หรือขนาด ๑ นิ ว และถ่ายครั งเดียวไม่เกิน๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ เอกสารที
เกียวข้ อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๘ สด.๙ สด.๔๓) เป็ นต้ น
๓.๔ ใบรับ รองแพทย์ (ต้ น ฉบับ ) จากแพทย์ ซึงได้ ขึ นทะเบี ย นรับ อนุญ าตให้
ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม ว่าไม่ได้ เป็ นโรคต้องห้ าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงออก
ให้ ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๕ หลักฐานการเปลียนชือตัว – สกุล (ถ้ ามี)
๓.๖ หลักฐานประกอบใบสมัครต้ องรับรองสําเนาถูกต้ องพร้ อมรับรองตนเองว่ามี
คุณสมบัติครบถ้ วนไว้ ในใบสมัครด้ วย
๔. ค่ าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู ้ สมัครสอบต้ องเสียค่าธรรมเนีย มในการสมัครสอบ จํ านวน 50 บาท โดยชํ าระ
พร้ อมกับการยืนใบสมัคร ทั งนี เมือสมัครสอบแล้ ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ทั งสิ น
๕. การประกาศรายชื อผู้ มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และระเบียบเกี ยวกับการ
สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะประกาศรายชือผู ้ มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และ
ระเบี ย บ เกี ยวกับ การสอบคัดเลือกให้ ท ราบใน วัน ที 28 มิถุน ายน ๒๕60 ณ.บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ และเป็ นหน้ าทีของผู ้ สมัครสอบต้ องมาดูประกาศด้ วยตนเอง และ
สามารถดูรายละเอียดได้ ที www.Thungyai

Hospital.org

๖. หลักสตรและวิ
ธีการดําเนินการสอบคัดเลือก แบ่ งเป็ น 2 ภาค
ู
๖.1 ความร้ ูความสามารถเฉพาะตําแหน่ ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) โดยวิธี
สอบ
ข้ อเขียนและสอบภาคปฏิบัติงานจริง ตามที คณะกรรมการกําหนด
1. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับระเบียบงานพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแก้ ไขเพิมเติม
การเกียวกับการจัดหา จัดซื อ จัดจ้ างด้ วยวิธีการต่างๆ การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม และบํารุงรักษา
พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครืองมือ เครืองใช้ ต่างๆ ตลอดความหมายของคําว่าพัสดุ การพัสดุ การจําแนก
หมวด รายการจ่าย ตามงบประมาณ วิธีการจัดซื อจัดจ้ าง ตลอดขั นตอน การจัดซื อจัดจ้ าง แต่ละประเภท
การควบคุม และการจําหน่วยพัสดุ

2. ทักษะการใช้ Microsoft office และ Excel
รูปของข้ อความ
และรูปแบบตาราง

โดยทดสอบใน

6.2 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยคณะกรรมการจะประเมินบุคคล เพือ
พิจารณาเหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที โดยดูจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การทํางาน ท่วงทีวา
อุปนิสัย ภาษาพูด สําเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว สังคมสิงแวดล้ อม ความคิดริเริมสร้ างสรรค์ เชาว์
ปั ญญา และบุคลิกอย่างอืนเป็ นต้ น
๗. เกณฑ์ ก ารตั ด สินและประกาศรายชื อผู้ มี สิทธิคัด เลื อก และการขึ นทะเบี ย นสอบ
คัดเลือกได้
ผู ้ ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้ องเป็ นผู ้ ได้ คะแนนรวมทั ง3 ภาค ไม่น้อยกว่า 50
เปอร์ เ ซ็น ต์จ ะขึ นบัญชี ผู ้ สอบคัดเลือกได้ ที ผ่านเกณฑ์ กํ าหนดไว้ ๒ ปี นับ แต่วัน ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกโดยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะประกาศรายชือผู ้ สอบคัดเลือกได้ เรี ยงตามลําดับจากผู ้ ได้ คะแนนรวม
สูงสุดลงมา กรณีผู ้ สอบคัดเลือกได้ มีคะแนนเท่ากัน ให้ ผู ้ ได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า
เป็ นผู ้ อ ยู่ ใ นลํ า ดับ สูง กว่า ถ้ าคะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตํ า แหน่ ง เท่ า กัน ให้ ผู ้ ไ ด้ ค ะแนนภาค
ความสามารถทีใช้ เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู ้ อยู่ในลําดับสูงกว่า ถ้ ายังได้ คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ ผู ้ ได้
หมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผู ้ อยู่ในลําดับทีสูงกว่าเป็ นเกณฑ์ตัดสิน
๘. การแต่ งตั งและสั งจ้ างผู้ สอบคัดเลือกได้
ให้ แต่งตั งและสังจ้ างตามลําดับทีสอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีทีขึ นทะเบียนไว้ และต้ องมีการ
ตรวจสุขภาพตามเงือนไขทีโรงพยาบาลกําหนดก่อนการสังจ้ าง
ประกาศ ณ วันที 9

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕60

(นายสวรรค์ กาญจนะ)
นายแพทย์เชียวชาญ รักษาการในตําแหน่ง
ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้ างชัวคราว

