
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาร๓สุขท่ัวไป

ด้วยโรงพยาบาลลำพูนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท 

ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
สิทธิประโยชน ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา 

ตรวจซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร 
เครื่องยนต ์เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ ์วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เก่ียวกับโลหะ ช่วยคำนวณราคารายการและ 
ประมาณราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.® คุณสมบัติท่ัวไป

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบุรณ์

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเฟิอน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไร้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

/๙) ไม่เป็น...



๙)ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก ่วัณโรคในระยะ 
แพร่กระจายเฃ้อ, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้ไทษ, โรคพิษ 
สุราเรื้อรัง, โรคติดต่อรัายแรงห่รืธ่โรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดห่รือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบ้ตงาน ในหน้าที่

๑๐) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติมัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะด้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกช้าง'ของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกช้างชองหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกช้างชองราชการส่วนท้องถิ่นและ 

จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาฃีพช้ันสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ีต่อจากประกาศนียบัตร 

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างยนต์

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที ่vwvw.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อม 
หลักฐานการสมัครงาน ด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน 

ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ในวันและเวลาราชการ โทร ๐ ๕๓๕๐ ๙๑๐๐ ต่อ ๗๑๒๔๑
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ป ี

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๒) ลำเนาประกาศนียบัตรและลำเนาระเบียนผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีรุฒการศึกษา 

ตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณๅฒิท่ี 
สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายใน 
กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔)สำเนาใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงสำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลในกรณีที ่

ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๕) หนังสือรับรองการผ่านงานสำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ความรู้ความสามารถและ 

หรือประสบการณ์เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

ออกโดยคลินิกตรวจสุขภาพอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ด้วย

๓.๓ เงี่อนไชในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครด้งกล่าว ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

/๔. การประกาศ...



๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันที ่๖๖ ตุลาคม ๖๕๖๔ ทาง vwvwApnh.go.th 

(สมัครงาน) และบอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑) การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน) 

อาทิเช่น - ความรู้พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องกล ช่างยนต์ (๓๐ คะแนน)
- ความรู้พ้ืนฐานต้านสาธารณูปโภคและสนับสบุน (๖๐ คะแนน)

๖) การประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ ์(คะแนนเต็ม ๕๐) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการ 
สังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ อื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 

ประสบการณ ์ท่วงทิวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคต ิจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ 
ผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเรื่มสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น 

เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นชองตำแหน่ง

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถีอว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบรวมกันไม่ตากว่า

ร้อยละ ๗๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ท่ีได้คะแนนการทดสอบรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
หากคะแนนในการทดสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับท่ีในการรับสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อและการช้ืนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน  โดยบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ป ีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือ 
นับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลลำพูนกำหนด

๙. คำชื้แจงเพิ่มเดิม
บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที ่๓ ตุลาคม ๖๕๖๐

เป็นต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มี'สิทธิได้รับการพิจารณา 
สิทธิประโยชน์เก่ียวกับการได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับจุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อนเงินเดือน 
การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งตามหนังสือลำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันท่ี

๑๖ ตุลาคม ๖๕๖๐

ประกาศ ณ วันที ่ ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๔

(นางภาวิณ ีเอี่ยมจันทน์) 
ผู้อัานวยการโรงพยาบาลลำพูน


