
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า 
______________________________________ 

 
  ด้วยโรงพยาบาลฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ จ านวน 1  ต าแหน่ง 1 อัตรา  ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า ดังนี้ 
 

๑. พนักงานจ้างเหมาบริการ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   ต าแหน่ง  จ านวนอัตรา       อัตราเงินเดือน 

     โรงพยาบาลฟากท่า      เจ้าพนักงานธุรการ         ๑       8,596.-   

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51 ดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป ี 
  (๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
                       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
      สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

  (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 
       กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น  
                     (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง    
  (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
        เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
                         ของรัฐ 
  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ     
       ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
 
 



  (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก เพราะกระท าผิดตามระเบียบ   
       กรทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่นๆ 

  (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทุกสาขาวิชา  
(2) ไม่จ ากัดเพศ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว เพศหญิงต้องไม่ต้ังครรภ์ในขณะท่ีมา     
สมัครสอบคัดเลือก 
(3) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

 (4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 (5) ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Microsoft office และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและสามารถ
พิมพ์ดีดภาษาไทยได้อย่างน้อย 30 ค า/นาที 
 

๒.๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เช่น การรับ ส่งหนังสือ ลงทะเบียน ร่าง

หนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 

 (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 (3) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อบังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้เสนอ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 ๓.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ท่ี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลฟากท่า
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.30– ๑๖.๓๐ น. โดยสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕   
        

 ๔ . เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก 
 

  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร  
                 หรือ ๑ นิ้ว        จ านวน ๒  รูป 
  (๒) ส าเนาประกาศนียบัตร      จ านวน ๑  ฉบับ 
  (๓) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวน ๑  ฉบับ  

(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑  ฉบับ 
  (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน           จ านวน ๑  ฉบับ 
  (๖) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้   จ านวน ๑  ฉบับ 

(๖.๑) ไม่มีโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  
(๖.๒) ไม่ต้ังครรภ์ 

  (๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือรับรอง 
            ประสบการณ์ท างาน หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  จ านวน ๑  ฉบับ 
 



๕. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 
 

  - ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

๖. ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ก าหนดวันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการสอบ 
 

  - จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ก าหนดวันเวลา สถานท่ีสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ให้ทราบ  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยจะประกาศตามล าดับเลขท่ีสมัครคัดเลือก  
 

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

 - สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 - สอบพิมพ์ดีดภาษาไทย (อย่างน้อย 30 ค า/นาที) 

  - สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนต  ัวประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ท้ังนี้อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้หรือทักษะท่ีอาจใช้เป็น ประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
 

- โรงพยาบาลฟากท่าก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติก่อน โดยผู้สมัครสอบจะต้องได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงเป็นผู้สอบผ่าน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

- ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบท่ีได้คะแนนในการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

9. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้   
 

 - การประกาศรายช่ือสอบคัดเลือกได้ จะประกาศรายช่ือตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ 
 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ. โรงพยาบาลฟากท่า 
 

 ๑0. การบรรจุและแต่งต้ัง 
 

  ผู้ท่ีคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัวภายในวันที่  16 พฤษภาคม 2562 2562  เวลา ๐8.3๐ น. ณ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลฟากท่า ถ้าไม่มารายงานตัวตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการขึ้นบัญชีครั้งนี้ และ
จะเรียกล าดับต่อไปมารายงานตัวต่อไป 
 
 
        ประกาศ ณ วันท่ี 10  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
 
 
        
             (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฟากท่า           


