
(สําเนา) 
 

ประกาศกรมสุขภาพจิต 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 

                                    ในตําแหน�งเจ�าพนกังานรังสีการแพทย�ปฏบิัติงาน 

........................................... 
 
 ด�วย กรมสุขภาพจิต จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ

ในตําแหน�งเจ�าพนักงานรังสีการแพทย�ปฏิบัติงาน  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  55  มาตรา  57  
แห�งพระราชบญัญัตริะเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1004.1/ว 16  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551  และที่ นร  1004.1/ว  20  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2553  

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ่บรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี ้
 1.  ตําแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งตั้ง  เงินเดือนที่จะได�รับ  จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก 
  1.1 ตําแหน�งที่จะบรรจุและแต�งตัง้  

    -  ตําแหน�งเจ�าพนักงานรังสีการแพทย�ปฏบิัติงาน 
   1.2 เงินเดือนทีจ่ะได�รบั 
         -  อัตราเงินเดือนระหว�าง  7,300 – 7,520  บาท  ทั้งนี้  จะได�รับเงินเดือนเท�าใด 

     ให�เป�นไปตามที่  อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   1.3 จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  จํานวน 2 ตําแหน�ง 
   -  โรงพยาบาลศรีธญัญา  อําเภอเมอืง  จังหวัดนนทบรุี  จํานวน  1  ตาํแหน�ง 

   -  โรงพยาบาลสวนปรงุ  อําเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม�  จํานวน  1  ตําแหน�ง 
 
 2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน�ง 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซึ่งไม�จําเป�นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานด�านรังสีการแพทย�  ตามแนวทาง  แบบอย�าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต�
การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย  

  1.  ด�านการปฏิบัติการ 
   (1)  ให�บริการในงานรงัสกีารแพทย�  การสร�างภาพทางการแพทย�ขั้นพื้นฐานแก�
ผู�ใช�บริการอย�างมีคุณภาพ  มาตรฐาน  เพื่อประกอบการวินจิฉัย  รักษาของแพทย� 

   (2)  ดูแล  บํารุงรกัษา  เครื่องมืออุปกรณ�  เพื่อให�อย�ูในสภาพพร�อมใช�งานและ
เป�นไปตามมาตรฐาน 
   (3)  บันทึก  จัดเกบ็  รวบรวมข�อมูล  ผลการตรวจ  ภาพถ�ายรังสกีารสร�างภาพ

ทางการแพทย�ของผู�ใช�บรกิาร  เพื่อนํามาใช�เป�นข�อมลูอ�างอิง  นําเสนอผู�บังคับบัญชาในหน�วยงาน 
 



  2.  ด�านการบริการ 
   (1)  ให�คําแนะนํา ข�อมูลและให�บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม�ซับซ�อน  เพื่อส�งเสริม

ความรู�  ความเข�าใจของผ�ูใช�บรกิาร 
   (2) ประสานงานกบับุคคลภายนอกในหน�วยงานเดียวกนัเพื่อให�การดําเนินงานเป�นไป
อย�างราบรื่นและมปีระสิทธิภาพ 

 
 3.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการ
คัดเลือก 

   3.1  คุณสมบัติทั่วไป 
     ผ�ูสมัครสอบต�องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม�มีลักษณะต�องห�าม  ตามมาตรา  36  
แห�งระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรอืน  พ.ศ.  2551  ดังต�อไปนี้ 

   ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  มีอายุไม�ต่ํากว�า 18 ป� 

    (3)  เป�นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�        
ทรงเป�นประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข.  ลักษณะต�องห�าม 

    (1)  เป�นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง 
    (2)  เป�นคนไร�ความสามารถ  คนเสมือนไร�ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือ
จิตฟ��นเฟ�อนไม�สมประกอบ  หรือเป�นโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

 (3)  เป�นผู�อย�ูในระหว�างถกูสั่งให�พกัราชการ   หรอืถูกสัง่ให�ออกจากราชการไว�
ก�อนตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น    
 (4)  เป�นผู�บกพร�องในศลีธรรมอันดีจนเป�นที่รงัเกียจของสังคม 

 (5) เป�นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งที่รบัผิดชอบในการบรหิารพรรคการเมือง
หรือเจ�าหน�าที่ในพรรคการเมือง 
 (6)  เป�นบุคคลล�มละลาย 

 (7) เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคกุเพราะกระทําผิด
ทางอาญา  เว�นแต�เป�นโทษสําหรบัความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 (8)  เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน�วยงานอื่นของรัฐ 
 (9)  เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย  ตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 

 (10)  เป�นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้ 
หรือตามกฎหมายอื่น  



 (11)  เป�นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารบัราชการ  หรือเข�าปฏิบัติงาน
ในหน�วยงานของรฐั 

 ผู�ทีจ่ะเข�ารบัราชการเป�นข�าราชการพลเรือน  ซึง่มลีกัษณะต�องห�ามตาม  ข.  (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11)  ก.พ.อาจพิจารณายกเว�นให�รับราชการได� แต�ถ�าเป�นกรณีมลีักษณะต�องห�ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป�แล�ว  และในกรณีมีลักษณะต�องห�าม

ตาม  (10)  ผ�ูนั้นต�องออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกินสามป�แล�ว และต�องมิใช�เป�นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทจุริตต�อหน�าที่  สําหรับผู�มลีักษณะต�องห�ามตามมาตรา  36 ข.  (1)  ให�มีสิทธิ
สมัครเข�ารบัการคัดเลือกได� แต�จะมีสทิธิได�รบัการบรรจเุป�นข�าราชการพลเรอืนสามญัที่ได�รับการคัดเลอืกต�อเมื่อ

พ�นจากการเป�นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองแล�ว   
 สําหรบัพระภิกษุหรอืสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครและไม�อาจให�เข�ารบัการคัดเลอืก
เพื่อบรรจุเข�ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ�ายบริหาร  ที่  นว  89/2501  

ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข�อ  5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 
 3.2 ผู�สมัครจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งเจ�าพนักงานรังสีการแพทย�
ปฏิบัติงาน 

  -  ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา  หรือคุณวุฒิ 
อย�างอ่ืนที่เทียบได�ในระดับเดียวกันทางรังสกีารแพทย�  หรอืทางรังสเีทคนิค  หรือทางอ่ืนที่  ก.พ. กาํหนด
ว�าใช�เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งน้ีได�   

  
 4.  กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
   4.1   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

    ให�ผู�ประสงค�จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ที่  ฝ�ายสรรหาและบรรจุ
แต�งตั้ง  กองการเจ�าหน�าที่  ช้ัน  2  อาคาร  2  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท�  อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี  โทร  0  2590  8062, 0  2590  8193  ตั้งแต�วันที่  31 มกราคม – 4  กุมภาพันธ�  2554  
ในวันราชการ  ภาคเช�าเวลา  08.30 – 12.00  น.  และภาคบ�าย  13.00 – 15.30  น. 
   4.2   ค�าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู�สมัครต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน�งละ  200 บาท 

 เมือ่สมัครสอบแล�วค�าธรรมเนียมในการสมัครจะไม�จ�ายคืนให� เว�นแต�มกีารยกเลกิ
การคัดเลือกครัง้นี้ทัง้หมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส�อไปในทางทจุริตจึงจ�ายคืนค�าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แก�ผู�สมัครเฉพาะผ�ูที่มิได�มสี�วนเกี่ยวข�องกบัการทุจริตหรือส�อไปในทางทจุริตนั้น  

  4.3 หลักฐานที่ต�องยื่นพร�อมใบสมัคร  
    1)  รูปถ�ายหน�าตรง   ไม�สวมหมวก   และไม�สวมแว�นตาดํา  โดยถ�ายครั้งเดียวกัน
ไม�เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันป�ดรับสมัคร)  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป 

   2)  สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนปุริญญา และระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript  of  Records)  ที่แสดงว�าเป�นผู�มีวฒุิการศึกษาตรงกบัตําแหน�งที่สมัครคัดเลือกหรอื



หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  จํานวนอย�างละ  2  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู�ที่จะถือว�าเป�นผู�สําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสตูรขั้นปรญิญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรอืระเบียบเกี่ยวกบั

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  เป�นเกณฑ�  โดยจะต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับ
อนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันป�ดรบัสมัคร  คือวันที่  4  กุมภาพันธ�  2554 
  กรณียังไม�สามารถนําหลกัฐานการศกึษาดังกล�าวมายื่นพร�อมใบสมัครได� ก็ให�นํา

หนังสอืรบัรองวุฒิทีส่ถานศึกษาออกให�  โดยระบสุาขาวิชาที่สาํเรจ็การศึกษาและวันที่ที่ได�รบัอนุมัตปิริญญาบตัร
ซึ่งจะต�องอยู�ภายในกําหนดป�ดรบัสมัครมายื่นแทนก็ได�  
    3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

    4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช�น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู�สมัครสอบเพศหญิง)           
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ (ในกรณทีี่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม�ตรงกัน) อย�างละ 1 ฉบับ 
    5)  ใบรับรองแพทย� ซึง่ออกให�ไม�เกิน 1 เดือน และแสดงว�าไม�เป�นโรคต�องห�าม

ตามกฎ ก.พ.  ว�าด�วยโรค  พ.ศ.2553  ซึ่งได�แก� 
    -  วัณโรคในระยะแพร�กระจายเชื้อ 
    -  โรคเท�าช�างในระยะทีป่รากฏอาการเป�นทีร่ังเกียจแก�สงัคม 

    -  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรือ้รงั 
    -  โรคติดต�อร�ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด�นชัดหรือรุนแรงและ

เป�นอุปสรรคต�อการปฏิบัติงานในหน�าที่ตามที่  ก.พ.  กําหนด 
 ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบบัให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” และลงชื่อ
กํากับไว�ด�วย  (ให�นําหลักฐานต�นฉบับทกุฉบบัมาตรวจสอบด�วย)  

 
 หมายเหตุ ผู�ที่ได�รับคดัเลอืกเมื่อจะได�รับการบรรจเุข�ารบัราชการจะต�องนําใบรบัรองแพทย�
ซึ่งออกให�ไม�เกิน  1  เดอืน  และแสดงว�าไม�เป�นโรคต�องห�ามตามกฎ  ก.พ. ว�าด�วยโรค  พ.ศ.2553  มายื่นด�วย 

 
 5.  การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก   และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก 
  กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผ�ูมีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา  

สถานที่คัดเลือกให�ทราบ  ในวันที่  9  กุมภาพันธ�  2554  ทางเว็บไซต�  www.dmh.go.th  และ  
www.hr.dmh.go.th  และที่กองการเจ�าหน�าที่  อาคาร  2  ช้ัน  2  กรมสุขภาพจิต 
 

 6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ�  
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าทีจ่ากประวัติส�วนตัว ประวัติ 

การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสงัเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู�เข�าสอบ จากการสัมภาษณ� ทั้งนี้อาจ
ใช�วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�ที่ใช�อาจใช�เป�นประโยชน�ในการ



ปฏิบัติงานในหน�าที่  ความสามารถ  ประสบการณ�  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ�  ทัศนคติ  จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตวัเข�ากับผ�ูร�วมงาน  รวมทั้งสงัคมและสิง่แวดล�อม 

ความคดิรเิริ่มสร�างสรรค�  ปฏิภาณไหวพรบิและบุคลิกภาพอืน่  เป�นต�น  และรวมถงึสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จําเป�นของตําแหน�ง  และจัดทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ (16 PF) 
 
 7.  เกณฑ�การตัดสิน 
   ผู�ที่จะถือว�าเป�นผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องเป�นผู�ที่ได�คะแนนไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 
 
 8.  การประกาศขึ้นบัญชีผู�ได�รับคัดเลือก 

   8.1 กรมสุขภาพจิตจะประกาศขึ้นบัญชีผ�ูได�รับคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู�ที่ได�
คะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ�การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดบัความรู� ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด  ในกรณีที่ผู�ได�รับคัดเลือกได�คะแนนเท�ากัน  ก็ให�ผู�ได�รบัเลข

ประจําตัวสมัครเข�ารบัการคัดเลอืกก�อนเป�นผู�อย�ูในลําดับทีส่งูกว�า 
   8.2  การขึ้นบัญชผีู�ได�รับการคัดเลือกจะขึ้นบญัชีจนถึง  30  กันยายน  2554  แต�ถ�ามี
การคัดเลอืกอย�างเดยีวกนันี้อีก  และได�ประกาศข้ึนบญัชีผู�ผ�านการคัดเลอืกใหม�แล�ว  บญัชีผู�ผ�านการคัดเลอืก

ครัง้ก�อนเป�นอันยกเลกิ 
 
 9.  การบรรจุและแต�งตั้ง 
   ผู�ได�รับคัดเลือกจะได�รับการบรรจุและแต�งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู�ได�รับคัดเลือกโดย
ได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น ตามทีร่ะบไุว�ในประกาศรบัสมคัร

ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด  
   ในกรณีที่มีผู�ได�รับคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง  และภายหลังมีตําแหน�งว�าง
เพิม่อกี กรมสุขภาพจติอาจบรรจุและแต�งตัง้ผ�ูได�รบัการคัดเลือกทีเ่หลืออยู�ดงักล�าวหรอืจะดําเนนิการคัดเลอืก

ใหม�ก็ได�  
 
 กรมสุขภาพจิต  ดําเนินการคัดเลอืกด�วยความโปร�งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้น หากมี
ผู�ใดแอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�ท�านได�รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้  โปรดอย�าได�
หลงเชื่อและแจ�งให�หัวหน�าส�วนราชการทราบด�วย 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    28    มกราคม  พ.ศ. 2554 
 

   (ลงชื่อ)    เกียรติภูมิ  วงศ�รจิต 
           (นายเกียรติภูมิ  วงศ�รจิต) 
           รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
                 อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
         สําเนาถูกต�อง 
        ณปภัช  เผ�าพันธ� 
  (นางสาวณปภัช  เผ�าพันธ�) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 


