
           
  
 
 

   
 ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
  ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 (ฉบับที่  2)            
พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท            
ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มตามลักษณะงาน ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชพีเฉพาะ (ก)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
 1.1 ชื่อต าแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ความ
ผิดปกติทางจิตของคนผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช อันเนื่องมาจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับ
เชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง ด้วยการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ที่รัฐมนตรีประกาศใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก รวมทั้ง
มีลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ การวิจัย การส่งเสริม ป้องกัน การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชาจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอ่ืน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
คลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
     ค่าจ้าง          15,960 บาท 
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 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 1.2 ชื่อต าแหน่ง นักกิจกรรมบ าบัด 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มี
ความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบ าบัด การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชากิจกรรมบ าบัด เพ่ือพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบ าบัดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบ าบัดทาง
กิจกรรมบ าบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
     ค่าจ้าง          15,960 บาท 
 

 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
 1.3 ชื่อต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์        
ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพล
ภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัวหรือผู้ตกทุกข์ ได้ยากในกรณี
ต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ          
ตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
   ค่าจ้าง          15,960 บาท 
 
 
 
 
 
 

 



- 3 - 
 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 1.4 ชื่อต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านธุรการและงานสารบรรณและอ่ืนๆ ที่มิใช่งานวิชาการของ
หน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร งานบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างานทั้งหมดของหน่วยงาน งานหนังสือราชการ งานติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานประชุม 
อบรม สัมมนา และงานสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 
บริหารธุรกิจ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
     ค่าจ้าง          8,300 บาท 
 

 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม 
 1.5 ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้บริการ การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคที่เก่ียวกับช่องปากและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว           
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการทันตกรรม 
จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ  
 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 2 อัตรา 
     ค่าจ้าง          8,300 บาท 
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กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 1.6 ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านฟ้ืนฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ ดูแล ฟ้ืนฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการท ากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือ
ทางกายภาพบ าบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน      
ที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
     ค่าจ้าง          7,590 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 1.7 ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมและท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิก
จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถนที่ห้องจ่ายยาและคลัง ยาเพ่ือ
ป้องกันอุบัติการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 4 อัตรา 
     ค่าจ้าง          7,590 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 
กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
 1.8 ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องทดลอง 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ 
ช่วยส ารวจและเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ 
สัตว์ทดลอง ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 อัตราว่าง 5 อัตรา 
     ค่าจ้าง          7,590 บาท 
  

 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์        
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
 ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

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

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(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 (ถ้าม)ี 
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 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง       
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น   
 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในวันและ
เวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี     
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

(2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน                      
ผลการเรียน หรือส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบ
มาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร           
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

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

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้

ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
(6)  ส าเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3 ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 100 บาท 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลสมุทรปราการจะไม่คืนคา่สมัครสอบทุกกรณ ี
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ข้ างลิฟต์  ชั้ น 1 อาคารผู้ ป่ วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ และทางเว็ บไซต์ 
www.smpkhos.go.th 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ        
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณา
จากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ             

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างลิฟต์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ 
www.smpkhos.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี             
หรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลสมุทรปราการก าหนด 

 

      ส าเนาถูกต้อง ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

       
  
(นายศักดิ์ชาย วรรณะภูม)ิ                         (นายน าพล แดนพิพัฒน์) 
    นักทรัพยากรบุคคล                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ 1 
1. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป  
2. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

 
30 
70 

 
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่ 2 
ประเมินด้านคุณลักษณะของบุคคล  

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

http://www.smpkhos.go.th/

