
 
 

       
   ประกาศ โรงพยาบาลต ารวจ 

  เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 --------------------------------- 
  ด้วยโรงพยาบาลต ารวจประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  
11  กันยายน  2552   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องการก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน   และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ         
พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 1.1  กลุ่มงำน  เทคนิค 
        ชื่อต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเภสชักร 
        ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ  
   ปฏิบัติงานทางผู้ช่วยเภสัชกรที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญสูง โดย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัด จ่าย และจ าหน่ายยาให้กับผู้ป่วย จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการผสมและปรุงยา ช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยา ด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดหา 
จัดซื้อ และเบิกยาจากต้นสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบเกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสต๊อก จัดท าบัญชี และ
ทะเบียนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรงกับจ านวนในทะเบียน
หรือบัญชีการเบิกจ่ายหรือไม่ จัดท าสถิติผลงานและรายงานประจ าเดือน ประจ าปี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        อัตรำว่ำง  1 อัตรา 
        ค่ำตอบแทน  11,280  บาท ต่อเดือน 
        สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
        ระยะเวลำกำรจ้ำง  4 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง 
  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยเภสัชกรหรือผู้ช่วยพยาบาลโดยการ
รับรองหลักสูตรจากสถาบันที่ ส านักงาน ก.พ.รับรอง ที่มีก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 1.2  กลุ่มงำน  บริหารทั่วไป 
        ชื่อต ำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ 
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        ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ  
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล
ด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลท างานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะน า 
อบรมเกี่ยวกับวิธีและข้ันตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงาน
ประมวลผลด้วยเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        อัตรำว่ำง  1 อัตรา 
        ค่ำตอบแทน  18,000  บาท ต่อเดือน 
        สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
        ระยะเวลำกำรจ้ำง  4 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง 
  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์หรือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
     คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) และไม่เกิน 35 ปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  
   หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น   
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3.  กำรรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลำและสถำนที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการก าลังพล (งานทะเบียนพล) ตึก
ศรียานนท์ ชั้น 4 โรงพยาบาลต ารวจ ตั้งแตว่ันที่ 18  มิถุนายน 2557 ถึง 24 มิถุนายน 2557  ในวันและเวลา
ราชการ 
 3.2  หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป 
   (2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือ
ส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ )  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
   ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   (4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน-ชื่อ-
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ส าเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.
43) (ส าหรับผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ 
   (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
 3.3  ค่ำสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครในอัตรา 200 บาท  (สองร้อยบาทถ้วน)  
และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 3.4  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้
นั้น  และโรงพยาบาลต ารวจ  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
 

/4.  กำรประกำศ… 
 



-4- 
 

4.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถะ 
   โรงพยาบาลต ารวจจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่ 26  มิถุนายน 2557 ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ บริเวณ ชั้น 1  ตึกศรียานนท์  โรงพยาบาลต ารวจ และทาง http://www.pgh.go.th/ 
 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทั กษะ  
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
กำรประเมินครั้งที่ 1 
-ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและ
ทดสอบตัวอย่างงาน 

 
200 

 

 
สอบปฏิบัติ 

 
กำรประเมินครั้งที่ 2 
-ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 

  โรงพยาบาลต ารวจ  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที่ 1  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป และหากผ่านการประเมินทั้ง 2 ครั้ง 
ดังกล่าวแล้ว ผู้ผ่านการประเมินจะต้องมีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ โดยต้องได้รับการตรวจร่างกายและ
รับการตรวจทางจิตวิทยาจากโรงพยาบาลต ารวจ 
 
6.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้ง
ที่ 2  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 เท่ากัน  จะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
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7.  กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  โรงพยาบาลต ารวจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  ณ   ป้ายประชาสัมพันธ์ 
บริเวณ ชั้น 1 ตึกศรียานนท์ โรงพยาบาลต ารวจ และทาง http://www.pgh.go.th/  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือ
สิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณ ี
 
8.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีโรงพยาบาลต ารวจก าหนด 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.2557 
 

                                                   (ลงช่ือ)  พลต ำรวจโท    จงเจตน์   อำวเจนพงษ์  
                                                    ( จงเจตน์   อำวเจนพงษ์ ) 
                                               นำยแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) 
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