
 

ประกาศโรงพยาบาลปตตานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
  ดวยโรงพยาบาลปตตานี มีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจาง พ.ศ. 2556 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหนง ลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

1.  ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

ตําแหนงเลขที่  30ปน00056 , 30ปน00053 
กลุมตามลักษณะงาน     (บริการ) 
ชื่อตําแหนง  พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 
 

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะในการทํางาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการใหบริการดานตางๆ เชน บริการ
ตอนรับ รับรองแขกหรือผูมาใชบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทําความสะอาด ความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ และการขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการตอนรับ รับรองแขก หรือผูมาใช
บริการ พรอมใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จําเปนตองใชแรงงานทั่วไป เพื่อให
ไดรับการดแูลที่ถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐาน 
  2. ใหบริการดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ ในการติดตอตอนรับชี้แจงทั่วๆไป เพื่อไขขอของใจ 
และชวยตอบคําถามใหแกประชาชนที่มารับบริการ เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารเปนประโยชนตอผูมารับบริการ 
  3. งานบริหารจัดทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานที่ราชการ 
เพื่อใหเปนระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
  4. ขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ รวมทั้งรถ EMS และทําแผนซอมบํารุงรถยนต 
รวมทั้งบํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต ในความรับผิดชอบ เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและมีประสิทธิภาพ 
  5. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 
  6. รวมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน 
 

/๗. ประสานการทํางานรวมกัน… 
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  ๗. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  8. ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนํางานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

  9. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง  2  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      4  ป  
 

ตําแหนงเลขที่  30ปน00102 
กลุมตามลักษณะงาน     (บริการ) 
ชื่อตําแหนง  พนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด) 
 

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะในการทํางาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการใหบริการดานตางๆ เชน บริการ
ตอนรับ รับรองแขกหรือผูมาใชบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทําความสะอาด ความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย    
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการตอนรับ รับรองแขก หรือผูมาใช
บริการ พรอมใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จําเปนตองใชแรงงานทั่วไป เพื่อให
ไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐาน 
  2. ใหบริการดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ ในการติดตอตอนรับชี้แจงทั่วๆไป เพื่อไขขอของใจ 
และชวยตอบคําถามใหแกประชาชนที่มารับบริการ เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารเปนประโยชนตอผูมารับบริการ 
  3. งานบริหารจัดทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานที่ราชการ 
เพื่อใหเปนระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
  4. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 
  5. รวมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน 
  6. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 
 
 

/7. ตอบปญหา ชี้แจง... 
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  7. ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนํางานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

  8. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง  1  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      4  ป  

 

ตําแหนงเลขที่  30ปน00097 
กลุมตามลักษณะงาน     (บริการ) 
ชื่อตําแหนง  ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณในการทํางานดานชางเกี่ยวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง
เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานใหไดตามมาตรฐานงานชาง ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของหัวหนาหนวยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบ ควบคุมการใชงานและบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆทางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน เชน ระบบไฟฟา แสงสวาง เครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบลิฟทโดยสาร เครื่องปมน้ํา 
เครื่องนึ่งไอน้ํา อุปกรณความเย็น อุปกรณการแพทยและเครื่องมือสื่อสาร เปนตน เพื่อใหมีสภาพปลอดภัยพรอมใช
งาน 
  2. ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ประมาณการคาใชจาย รวมทั้งติดตั้ง
และสอบเทียบเครื่องมือตางๆ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานงานชาง 
  3. จัดระบบและทําแผนการซอมบํารุง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆในความรับผิดชอบ 
พรอมจัดทําทะเบียนและเก็บขอมูลทางสถิติ เพื่อใหมีสภาพคงทนพรอมใชงานตลอดเวลา 
  4. สรุปสถิติขอมูลการใหการบริการเพื่อนํามาวิเคราะหปญหาการใหบริการ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
งานบริการเชิงคุณภาพ 
  ๕. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  ๖. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจ
และความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

  7. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 

/อัตราวาง... 
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อัตราวาง  1  อัตรา 
คาจาง         10,200  บาท 
สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      4  ป  

 
ตําแหนงเลขที่  30ปน00049 
กลุมตามลักษณะงาน     (บริการ) 
ชื่อตําแหนง  ชางฝมือทั่วไป 
 

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณในการทํางานดานชางเกี่ยวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง
เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆ ที่ทําดวยไม วัสดุแทนไม ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก พรอมทํางานสีหรือระบบทอ
ตางๆ ใหไดตามมาตรฐานงานชาง ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบ ควบคุมการใชงานและบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆที่ทําจากไม 
วัสดุแทนไม อะลูมิเนียม เหล็ก มีสภาพปลอดภัยพรอมใชงาน  
  2. ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรอืออกแบบ ประมาณการคาใชจาย รวมทั้งติดตั้ง
และสอบเทียบเครื่องมือตางๆ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานงานชาง 
  3. วางระบบและทําแผนการซอมบํารุง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆในความรับผิดชอบ 
พรอมจัดทําทะเบียนและเก็บขอมูลทางสถิติ 
  4. สรุปสถิติขอมูลการใหการบริการเพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาการใหบริการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งานบริการเชิงคุณภาพ 

  5. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจ
และความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง  1  อัตรา 
คาจาง         8,300  บาท 
สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      4  ป  
 
 
 
 
 

/2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ… 
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ตําแหนงเลขที่  30ปน00051 
กลุมตามลักษณะงาน     (บริการ) 
ชื่อตําแหนง  พนักงานรับโทรศัพท 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ใหบริการรับโทรศัพทและตอสายไปยังหนวยงานตางๆ ประกาศเสียงตามสาย โดยจัดทําระบบขอมูลขาวสาร 
วิเคราะห คัดครอง และเขียนขาว รวมถึงตรวจสอบคัดเลือกเพื่อเรียบเรียงขาวในการใหบริการ เพื่อใหขาวสารที่
สงไปถึงผูรับบริการมีความนาเชื่อถือ สามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
หัวหนางาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี ้

  1. เตรียมความพรอมของใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน 
ตูควบคุมระบบโทรศัพท เชน ตูควบคุมระบบโทรศัพท เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ชุดรับโทรศัพท เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องรับโทรสาร เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ 
  2. บริการรับและตอสายโทรศัพท และใหบริการเสียงตามสาย เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร
งานดานสาธารณสุขถึงผูรับบริการหรือรับแจงเหตุฉุกเฉิน ในการประสานเครือขายรวมระดมทีมความพรอมใน
การปฏิบัติงานเรงดวนดวยชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  3. จัดระบบขอมูลขาวสาร โดยวิเคราะห ตรวจสอบ คัดครอง เรียบเรียง และเขียนขาวพรอม
จัดลําดับความสําคัญกอนหลัง เพื่อใหบริการขาวสารถึงผูรับบริการมีความนาเชื่อถือและใชเปนหลักฐานอางอิง
ทางราชการได 
  4. สรุปสถิติขอมูลการใหบริการขาวสารผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให
มีคุณภาพ 
  5. ดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
  ๖. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  ๗. ตอบปญหา ชี ้แจง และใหคําแนะนํางานในความรับผิดชอบแกผู ปฏิบัติงาน เพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพ 
  8. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง  1  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      4  ป  

 

/2.  คุณสมบัติท่ัวไป… 
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2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของสวนราชการนั้น (ถาม)ี 
 หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. 
วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1) ตําแหนง  พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 

            1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทาง
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

2) ตําแหนง  พนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด) 

           1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทาง
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

3) ตําแหนง  พนักงานรับโทรศัพท 

           1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทาง
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 

/4) ตําแหนง  ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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4) ตําแหนง  ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา
ดังกลาวขางตน 

5) ตําแหนง  ชางฝมือทั่วไป 

         1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน
เวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ 

 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาทาง
ชางกอสราง สาขาวิชาทางชางโยธา สาขาวิชาชางสํารวจ สาขาวิชาทางชางโลหะ สาขาวิชาทางชาง
ไฟฟา สาขาวิชาทางชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาทางชางเครื่องกล สาขาวิชาทางชางกลโรงงาน 
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 

 

3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี 

ตั้งแตวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ถึง วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการเทานั้น 

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป (นับ
ถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ที่
แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    ชื่อ–

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ (ถาม)ี 
(5) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 

 

/3.3 คาสมัครสอบ 
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 3.3 คาสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา ดังนี้  

ตําแหนง อัตราคาสมัครสอบ 
- พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 
- พนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด) 
- พนักงานรับโทรศัพท 

100 บาท 

- ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
- ชางฝมือทั่วไป 

150 บาท 

 เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการประเมินฯ 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลปตตานีจะไมคืนคาสมัครสอบทุกกรณ ี

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลปตตานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 ณ บอรด
ประชาสัมพันธฝายการเจาหนาที ่โรงพยาบาลปตตานี หรือทางเว็บไซตท่ี www.pattanihos.com 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี ้

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
 

100 
 

สอบขอเขียน 
การประเมินครั้งที่  2 

-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

100 
 

สอบสัมภาษณ 
รวม 200  
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6. เกณฑการตัดสิน 
 

 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมตํ่ากวารอยละ 60 
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เทากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการรับสมัคร 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

โรงพยาบาลปตตานี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรด
ประชาสัมพันธ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี หรือทาง www.pattanihos.com โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับ
สมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี หรืออาจไมข้ึนบัญชีก็ได 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 

  ผูผานการเลือกสรรจะตองมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 9.00 น. – 10.00 น. ณ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม พ.ศ.2560 
 
      ลงชื่อ  ศักด์ิชัย  ต้ังจิตวิทยา 
           (นายศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา) 
               ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
      สําเนาถูกตอง 
 
 
(นายเอกพงศ แกวเมือง) 
  นักทรัพยากรบุคคล 


