
ประกาศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป

ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท 
ท่ัวไป ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ 
คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ 
คำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เร่ือง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร 
และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังน้ี

๑. ซื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีอัตราว่างจำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๓ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
๑. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบอาหาร 
(๒) ทำความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัว และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
(๓) เตรียมวัตถุดิบ สำหรับประกอบอาหารให้ผู้ป่วยตามที่นักโภชนาการกำหนด 
(๔) ประกอบอาหารให้มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
(๕) จัด เก็บ และดูแลอาหารสด อาหารแห้งและวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเก็บรักษาของ 

เหลือให้เหมาะสม
(๖) จัดและตักอาหารบริการผู้ป่วย เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด 
(๗) ส่งอาหารที่ผลิตแล้ว เพื่อเตรียมบริการแก่ผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด
(๘) จัดเลี้ยงสนับสนุนการประชุม อบรมต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามรายการอาหาร โดยให้มีรสชาติและ 

คุณภาพตามที่กำหนด
(๙) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.© คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพ่ืนเพืเอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

/ (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ...



-๒-
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เว้นแด'เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม,เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ชอง 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการส่วน 
ท้องถ่ิน และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม,เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม,เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

๒.๒ เงื่อนไขการจ้าง/ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/เงื่อนไขการจ้าง

(๑) ได้รับประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๒) มีประสบการณ์การในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

๒. ค่าตอบแทน ๑๐,๙๖๐ บาท/เดือน
๓. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ
๔. ระยะเวลาการจ ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๓ และต้องผ่านการประเม ินผลการ

ปฏิบัติงานทุกปี

๓. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน

เต็ม
วิธีการประเมิน

๑ .  คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
a/ ๙- บุคลิกภาพและทัศนคติ วันคุกรท ๑๕ พฤษภาคม

- ความคิดเซิงวิเคราะห์และการแก้ปีญหา ๒๔๖๓
- ประสบการณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- แนวโน้มการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
- ความสามารถพิเศษ พัสดุ ช้ัน ๔

อาคารสราญราษฎร์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

๒. แนวทางการปฏิบัติการประกอบอาหารและสุขาภิบาลอาหาร ๑๐๐ สอบปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๔๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ กลุ่มงานโภชนาการ 
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

/ ๔. เกณฑ์การตัดสิน...



-๓-
๔. เกณฑ์การตัดสิน

(๑) ผู้ท่ี-จะถือ'ว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ํา 
กว่าร้อยละ ๖๐

(๒) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
(๓) การจัดจ้างจะเป็นตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๔. การรับสมัคร
๔.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน่โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ w w w .suansaran rom .go .th  
หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน และส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานทรัพยากร- 
บุคคล ช้ัน ๔ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ๒๙๘ ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอ 
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน -  ๗ พฤษภาคม ๒๔๖๓ โดยผู้สมัครไม่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร (โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา การจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก)

๔.๒ หลักฐานที่ต้องส่งทางไปรษณีย์พร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๔ X ๒ น้ิว โดยถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ 

ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ภายในวันที่ปีดรับสมัคร ในกรณีท่ีไม1สามารถน่าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือ 
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจะต้อง 
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) ลำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประซาขนจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนซ่ือ -

นามสกุล (กรณีซ่ือ -  นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม,ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.๙ หรือใบผ่านการ 
ตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ หรือ สด.๘ (เฉพาะผู้สมัครเพศขาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

(๔) หนังสือรับรองการผ่าน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งน้ี ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงซ่ือกำกับไว้ด้วย 

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร'จะต้อง-รับผิด,ชอบ'ในการตรวจสอบและ,รับรองตนเอง'ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มี 
สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ 
ผู้น้ัน

/ ๖ .การประกาศรายซื่อ...

http://www.suansaranrom.go.th


๖. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน 
สมรรถนะ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ©๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคล ช้ัน ๔ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาล- 
สวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ http://w w w .suansaranrom .go.th หัวข้อการรับสมัครงาน

๗. การประกาศรายซื่อและการขึ้นรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จะประกาศรายซื่อผู้ผ ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ โดยบัญชี 

รายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วัน 
ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน๋ีใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด

ประกาศ ณ วันท่ี

(นางสาวบุญคิริ จันคิริมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราซนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

http://www.suansaranrom.go.th

