
ประกาศจังหวัดตาก
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ 3/2560

ด้วยจังหวดัตาก ประสงคจ์ะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทัว่ไป ฉะน้ัน อาศัยอำานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัต ิเฉพาะของกลุ่มงานและการจดักรอบอัตรากำาลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

๑) ช่ือตำาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1) กลุ่มงาน บริหารทัว่ไป
  ช่ือตำาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
  หน่วยงานท่ีจะปฏิบัติ ฝา่ยการเงินและพัสดุ กลุ่มอำานวยการ

         โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวชิาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำาหนดมาตรฐานและคุณภาพการรา่งสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวธิีปฏิบัติงานดา้นการพัสดุ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

  อัตราว่าง 1 อตัรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแตว่ันที่เริ่มจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน 2563

๒) คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    ๒.๑) คุณสมบัติท่ัวไป

 ๑) มีสัญชาติไทย
 ๒) มีอายุไมต่ำ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรอื

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ๕) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หน้าที่

ในพรรคการเมือง

/๖) ไม่เป็นผู้เคย...
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 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำาคุกโดยคำาพพิากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เพราะกระทำา
ความผดิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดจีนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หร ือไล่ออกจากร ัฐว ิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจา้ง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลกูจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนำาใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงวา่ไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามกฎ
ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย     

    ๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไมต่ำ่ากว่านี้ ในสาขาวชิาการบัญชี

บริหารธุรกจิทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นติิศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์
ทางไฟฟา้และอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสรา้ง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

๓) การรับสมัคร  
    ๓.๑) วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรพัยากรบุคคล
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามราย
ละเอียดได้ที่ โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๑๒๔๒ และทาง www.tsm.go.th 

    ๓.๒) หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำา ขนาด ๑ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำานวน ๓ รูป 
  2) สำาเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตร

ต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัตติรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่ประกาศ
รับสมัคร จำานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สำาเรจ็การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจอนุมัติ
ภายในวนัปิดรบัสมคัร (พร้อมฉบับจรงิ) ในกรณไีมส่ามารถนำาหลกัฐานการศกึษา (เน่ืองจากสำาเรจ็การศกึษาแลว้
แต่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) ข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายใน
กำาหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้

    3) สำาเนาทะเบียนบ้าน และสำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชน จำานวนอยา่งละ ๑ ฉบับ
  4) สำาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่

ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำานวนอยา่งละ ๑ ฉบับ
                 5) ใบรับรองแพทยท์ี่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓                   (

พ.ศ.๒๕๓๕) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ผ ู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และสำาเนา หากไม่สามารถ
นำาเอกสารท่ีเป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำาหนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมคัร
แทนและในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำาเนาและลงชื่อกำากับไว้ดว้ย      

/๓.๓) ค่าธรรมเนียม...

http://www.tsm.go.th/
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     ๓.๓) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม จำานวน 200 บาท (เม่ือสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบ

จะไม่จา่ยคืนให้ ไม่วา่กรณใีดๆทั้งสิ้น) 
     ๓.๔) เงื่อนไขในการรับสมัคร

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วา่เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผดิพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไมว่่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒกิารศึกษาไมต่รงตามคุณวุฒิของตำาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลา่ว ให้ถือวา่การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัร

๔) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 

    จงัหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเม ินสมรรถนะ ในวันศุกร ์ ท ี่ 4 ส ิงหาคม 2560 ณ ป้ายประกาศ ชั้น 5 อาคาร
100 ป ี สมเด ็จพระญาณส ังวรสมเด ็จพระส ังฆราช โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ ้าตากส ินมหาราช
และทาง www.tsm.go.th 

๕) หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
    ผู้สมัครต้องไดร้ับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

ดว้ยวิธกีาร ดังน้ี

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1                    
- ดา้นความรู้ความสามารถเฉพาะตำาแหน่ง

                     
100

  สอบข้อเขียน และ/หรือ
สอบปฏิบัติ

 การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2                   
- ดา้นความเหมาะสมกับตำาแหน่ง

 
100

                                        
สอบสัมภาษณ์

รวม 200

๖) เกณฑก์ารตัดสิน
    6.1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไมต่ำ่ากว่าร้อยละ 60
    6.2) ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้

คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ตำ่ากวา่ร้อยละ 60

/6.3) การจัดจา้ง...
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