
                                                                                                     
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลจะนะ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา 

............................................................. 

  ด้วยโรงพยาบาลจะนะจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เหมา เพ่ือปฏิบัติงาน        
ในตำแหน่งต่างๆ 

1. นักรังสีการแพทย์    จำนวน   1  อัตรา 
2. พยาบาลวิชาชีพ                    จำนวน   4   อัตรา 
3. นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  จำนวน   1   อัตรา 

  คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 

๑. คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา ๓๐ แห่ง  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยอนุโลม  ดังนี้ 

๑.๑  มีสัญชาติไทย 
๑.๒  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๑.๔  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
๑.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต     

ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๑.๗  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๑.๘  ไม่เป็นกรรมการการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑.๑๐  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือผิด
ลหุโทษ 

๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ยื่นของรัฐ 

๑.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

๑.๑๓  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายอื่น 

๑.๑๔  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 
 

/๒. ผู้ที่จะ...... 
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  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ๖7) (9) (10) หรือ 
(14) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออก
จากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรืออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณี
ทุจริตต่อหน้าที่ ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

โรงพยาบาลจะนะ  ตั้งแต่วันที่  5 - 16  กันยายน   ๒๕65   ในเวลาราชการ   ภาคเชา้เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๒.๐๐  น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.   

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ X ๔ ซ.ม. หรือ ๑  นิ้ว  

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน  จำนวน  1  รูป 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๓. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (๒๕๓๕)  ซ่ึง

ออกมาไม่เกิน ๑ เดือน 
๔. หลักฐานการศึกษา 
๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น  การเปลี่ยนชื่อ, การเปลี่ยนสกุล, ทะเบียนสมรส, หลักฐานการพ้น

จากการเกณฑ์ทหาร คือ สด.๔๓ 
๖. ค่าสมัครสอบ 50  บาท 

หมายเหตุ  
๑. หลักฐานตามข้อ ๒ และ ๔ ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย 
๒. ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ใช้วิธีการคัดเลือก  ประเมินผู้สมัครเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งนี้ 

จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  พฤติการณ์ที่ปรากฏทางอ่ืนสัมภาษณ์  
และให้ทดลองปฏิบัติงาน  หรือสอบข้อเขียน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ     ในวันที่  19  กันยายน  2565 
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์/ปฏิบัติ      ในวันที่  22  กันยายน  2565 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน   ในวันที่  26  กันยายน  2565 
รายงานตัว         ในวันที่  30  กันยายน  2565 
เกณฑ์การตัดสิน     
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินโดยวิธีต่าง ๆ              

ไม่ต่ำกว่าร้อย 7๐ 
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การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
จะประกาศขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ           

การข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 
     
 

          (นายสุภัทร   ฮาสุวรรณกิจ) 
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ 



บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัคร 
 

ตำแหน่งที่รับสมัคร เพศและสถานภาพ อายุ คุณสมบัติขั้นต่ำและความสามารถไม่ต่ำกว่า หมายเหตุ 

    (นับถึงวันเปิดวันสมัคร)     

พยาบาลวิชาชีพ หญิง /ชาย ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ ์ ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาการพยาบาลและได้รับ อัตราค่าจ้าง 16,000 บาท/เดือน 

จำนวน  4  อัตรา    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานนอกเวลาได้รับค่าตอบแทน 

ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล   หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ตามระเบียบ 

       

นักวิชาการสาธารณสุข  หญิง /ชาย ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ ์ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน 

(แพทย์แผนจีน)   เดียวกัน  ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนและได้รับ ปฏิบัติงานนอกเวลาได้รับค่าตอบแทน 

จำนวน   1  อัตรา   ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์   ตามระเบียบ 

ปฏิบัติงานงานแพทย์แผนไทย   แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราช  

   บัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2553  

     

นักรังสีการแพทย์ หญิง /ชาย ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ ์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน 

จำนวน   1  อัตรา   เดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานนอกเวลาได้รับค่าตอบแทน 

ปฏิบัติงานงานรังสกีารแพทย์      หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตามระเบียบ 

       ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ   

       โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค   

     




