
 
 

 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
---------------------------------- 

 

  ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้เปิดรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่ง นายช่างเทคนิค ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 
18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นั้น 
 

  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์ขยายเวลาการประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในต าแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค 

ชื่อต าแหน่ง   นายช่างเทคนิค 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจซ่อม 
ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ ส ารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยค านวณราคารายการและประมาณราคา 
และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง 1  อัตรา 

ค่าจ้าง        8,300   บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ    
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง      นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต             

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 

/(6) ไม่เป็นผู้เคย... 



 
 

 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น   

 

คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้าก าลัง          
และทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลาย
ทางดังกล่าวข้างต้น 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ในวันและ
เวลาราชการ (ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 ซม. โดยถ่ายไม่เกิน 1 ป ี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

(2) ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแสดงวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู ้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก         
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน     

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
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/3.3 ค่าสมัคร... 
 

 
 3.3 ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 50 บาท 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562                   
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และทางเว็บไซต์  www.kolokhospital.com  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบปฏิบัติ 

 
การประเมินครั้งที่  2 

-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

 
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป 
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/6.เกณฑ์... 
 
 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่          
ในการรับสมัคร 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ               
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ป ี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจ
ไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ก าหนด 

9. ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
  บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 
เป็นต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือน กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมเติมขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อน
เงินเดือน การนับระยะเวลาเพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235             
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  
 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
        (นายพรประสิทธิ  จันทระ) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  
            ปฏิบัติราชการแทน 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
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