
 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)    
ต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องยา          

  
   โรงพยาบาลสูงเนิน  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)  ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชและ
คุ้มครองผู้บริโภค   โรงพยาบาลสูงเนิน   อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานประจ าห้องยา 
   โดยจะได้รับเงินจากการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1  ได้รับค่าจ้างวันปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ  อัตรารายวัน ๆ ละ 340.- บาท 

  
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

2.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ม.6) 
2.2 มีความตั้งใจปฏิบัติงาน 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไป  
3.1 เพศชาย หรือหญิง  
3.2 มีสัญชาติไทย 
3.3      มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปี   และไม่เกิน  35  ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับ 

     การยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
3.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
3.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน 
3.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
3.7 ไมเ่ป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ  จิตฟั่นเฟือน

หรือไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎระเบียบข้าราชการพลเรือน  โดยได้รับการ
ตรวจร่างกายและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 

3.8  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้  ก่อนเพราะกระท าผิด
ทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ    กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

3.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



 

 

3.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยไม่ประมาท  หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้เคยถูก
ลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

3.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  เพราะกระท าผิดทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตาม
กฎหมายอื่น 

3.13 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
            3.14    ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง  และเป็นอุปสรรคต่อ 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่  กพ.  ก าหนด  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในระเบียบข้าราชการ  
หรือตามกฎหมายอื่น  เช่น  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม  ไวรัสตับ
อักเสบบี, วัณโรคระยะแพร่เชื้อ,  โรคเอดส์,  ซิฟิลิส, โรคเรื้อรัง  เช่น  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  
ไตวาย  และโรคหัวใจ , โรคทางจิต  หรือวิกลจริต,  ความพิการ, พิษสุราเรื้อรัง,  และสารเสพติด
ให้โทษอ่ืน ๆ เป็นต้น  
 

4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   พนักงานประจ าห้องยา 
4.1   นับยาเข้าซองบรรจุเพ่ือให้เภสัชกรพร้อมในการจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ 
4.2   เบิกยาจากคลังเตรียมพร้อมบริการผู้ป่วย 
4.3   จัดยาตามใบสั่งยาเพ่ือให้บริการผู้ป่วย 
4.4   ท าความสะอาดห้องคลังยา  อาคารพัสดุ 

 

5. เอกสารในการรับสมัคร 
5.1 ใบสมัคร                                                        จ านวน  1  ชุด 
5.2 ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcrip) 
        หรือส าเนารับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา   จ านวน  1  ชุด 
          (น าฉบับจริงมาในวันสอบ) 
5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน   2  รูป 
         ถ่ายไม่เกินหกเดือน                            
5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1 ฉบับ 
         (น าฉบับจริงมาในวันสมัคร) 
5.5 ส าเนาบัตรประชาชน                                        จ านวน  1 ฉบับ 
5.6   ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสูงเนิน  จ านวน  1 ฉบับ 
        5.6.1  รับรองผลการตรวจสารตั้งครรภ์ ออกไม่เกิน  1  เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร                  

(กรณีตรวจพบการตั้งครรภ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับใบสมัครงาน) 
5.6.2  ตรวจสารเสพติด  ออกไม่เกิน  1  เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร 

5.7  กรณีผู้ชายให้แนบส าเนาใบ สด.9 (ถ้ามี)                                      จ านวน   1 ฉบับ 
 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร    ค่าธรรมเนียมการสมัคร   50   บาท   
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น) 

 

7. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล    
7.1 ก าหนดรับสมัครตั้งแต่  วันที่   28  มิถุนายน  - 22 กรกฎาคม  2564 



 

 

        ในวันราชการ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ที่งานประชาสัมพันธ์  และงานธุรการ              
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสูงเนิน 

7.2  ก าหนดสอบแข่งขันในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปรางค์เมืองแขกโรงพยาบาลสูงเนิน 
        สอบข้อเขียน เวลา 08.30–10.00 น.    

สอบสัมภาษณ์เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
วิชาที่ใช้สอบแข่งขัน 

ภาคความรู้  ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  และความรู้ทั่วไปโดยการสอบข้อเขียน 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยการสัมภาษณ์ 

7.3  ก าหนดวันประกาศผลสอบคัดเลือก   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา  14.00  น.  ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลสูงเนิน  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์คะแนนใน
แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  และเมื่อรวมคะแนนทุกภาคจะต้องได้ไม่ต่ ากว่า  ร้อยละหกสิบ 
สามารถโทรสอบถามผลสอบได้ที่  044-286422 – 3  ต่อ  104, 121 

 
8.  การรายงานตัว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน  

ในวันที่  29 กรกฎาคม 2564   เวลา ๐8.๐๐ น. ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสูงเนิน 
8.1  ผู้ที่สอบได้แล้วต้องท าสัญญา  และค้ าประกันการท างานด้วยเงินสด  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท    
และจะได้รับเงินคืนเม่ือปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญา นับจากวันบรรจุ ครบ ๒ ปี   หาก
ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด  ทางหน่วยงานจะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกในอันดับส ารองมาแทน 

8.2  เริ่มทดลองปฏิบัติงาน วันที่  30 กรกฎาคม 2564 
 

             รายละเอียดต่าง ๆ สอบถามได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลสูงเนิน 
   โทร ๐  ๔๔๒๘   ๖422 - 3  / ๐  ๔๔41  7100 /  ตอ่  ๑๒๑, 119  หรือ  ๑๙๑ 

 
      ประกาศ    ณ    วันที่   24  มิถุนายน  2564 

 

                      (ลงชื่อ)................................................... 
                  (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน      
 


