
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ,ขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลลำพูนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมท้ังแบบสัญญา 
จ้าง พ.ศ. ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท 

ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ

อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สิทธิประโยชน ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธ ิ
ประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาจัดชื้อ 

การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแชมและรักษาบำรุง การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ 
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำแหน่ายพัสดุที่ขำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและ 
การเปล่ียนแปลงสัญญาชื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งชองผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเฟิอน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไร้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราขการพลเรือน
๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการ!มอง กรรมการพรรคการเมืองห่รีอเจ้าหน้าที่’1นพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เร้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ

/๘) ไม่เป็น...



-to

rt) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อื่นของรัฐ

๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงาน 
อื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน

๙) ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นซัดหรือรุนแรงและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและ 
จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. ๖๕๕๓ มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓. การรับสมัคร
๓.® วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ชั้น๓อาคาร๑๐๐ ป ีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน โทร ๐๕๓๕๖ ๙๑๐๐ต่อ ๗๑๒๔๑ตั้งแต่วันที ่๓๐ 
สิงหาคม ถึงวันที ่๓ กันยายน ๖๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ เช้า ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ป ี

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๒) สำเนาประกาศนึยบัตรและสำเนาระเบียนผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรและ 

สำเนาระเบียนผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีท่ีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาและ 
วันท่ีได้รับอนุมัติประกาศบียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔) สำเนาใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลในกรณ ี

ที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันจำนวนอย่างละ ๑ฉบับ(ถ้ามี)

/๕) หนังสือรับรอง...



-๓-

๕) หนังสือรับรองการผ่านงานสำหรับตำแหน่งใดท่ีกำหนดให้ใช้ความรู้ความสามารถและ 
หรือประสบการณ์เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคพ.ศ.๒๕๕๓ 

ออกโดยคลินิกตรวจสุขภาพอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเซียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง 
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ 

ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทาง wwwApnh.go.th 

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

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑) ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (๔0 คะแนน) 

อาทิเช่น - พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต 
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ อื่นใดเพ่ิมเดิมเพ่ือพิจารณา 
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ความสามารถ 
ประสบการณ ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นด้น และรวมถึง 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบรวมกันไม่ตากว่า 

ร้อยละ ๘๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ท่ีได้คะแนนการทดสอบรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
หากคะแนนในการทดสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการรับสมัคร

/๗. การประกาศ...



๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน โดยบัญชี 

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ป ีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือ 
นับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี๋ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลลำพูนกำหนด

๙. คำขึ้แจงเพิ่มเดิม
บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

เป็นต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับจุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อน 
เงินเดือน การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที ่ฐ)^) สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน


