
 

       

   ประกาศ โรงพยาบาลตํารวจ 

  เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 --------------------------------- 
  ดวยโรงพยาบาลตํารวจ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  
11  กันยายน  2552   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องการกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน   และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ         
พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
 1.1  กลุมงาน  เทคนิค 
        ช่ือตําแหนง  ผูชวยทันตแพทย 
        ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
   ปฏิบัติงานทางผูชวยทันตแพทย  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการแนะนําการรักษา
สุขภาพของปาก และฟน จัดเตรียมดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีใชการไดอยูเสมอ ชวยทันตแพทย
ปฏิบัติการบําบัดรักษาผูปวย โดยการสงเครื่องมือ รับเครื่องมือ ชวยดูดเลือด และน้ําลาย ผสมยา หรือวัสดุ      
ทันตกรรมอยางอ่ืนตามท่ีทันตแพทยมอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรม เชน การผสมผงพิมพปาก การเท
แบบพิมพดวยปูนพลาสเตอร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
        อัตราวาง  3 อัตรา 
        คาตอบแทน  9,150  บาท ตอเดือน 
        สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
        ระยะเวลาการจาง  4 ป นับแตวันท่ีทําสัญญาจาง 
  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   ไดรับประกาศนียบัตร ผูชวยทันตแพทย โดยการรับรองหลักสูตรจาก
ทันตแพทยสภาหรือสถาบันท่ี สํานักงาน ก.พ.รับรอง ท่ีมีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป 
 1.2  กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
  ช่ือตําแหนง  ผูชวยแพทยผาศพ 
 
 

/ลักษณะงาน… 
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  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
    ปฏิบัติงานชวยแพทยผาศพ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ ชวยตรวจชันสูตรพลิก
ศพท่ีตายโดยผิดธรรมชาติ ณ ท่ีเกิดเหตุ ชวยผาศพเพ่ือหาสาเหตุการตายท่ีแทจริง ดําเนินการจัดเก็บชีววัตถุ    
เพ่ือสงตรวจงานตางๆ เชน สงเลือดเพ่ือตรวจแอลกอฮอล หรือหมูเลือด DNA ฯลฯ ตามมาตรฐาน  ISO 17025 
ใหบริการฉีดยาศพปองกันการเนา เก็บรักษาศพท่ีสงมายังสถาบันนิติเวชท้ังกอน และหลังการผาศพ ดําเนินการสง
ศพไมมีญาติไปฝากฝงไวกับมูลนิธิ ดําเนินการเบิก ควบคุมการใชน้ํายาตางๆ วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของ และ
จําเปนตองใชในหองผาศพ เชน ถุงมือ น้ํายาฟอรมาลิน รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายงานการผาศพใหฝาย
พิมพจัดเก็บเขาในระบบ งานธุรการ การพัสดุ และสถิติ และปฏิบัติงานเก่ียวกับศพตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 
  อัตราวาง 2 อัตรา 
   คาตอบแทน 14,020 บาท ตอเดือน 
   สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
   ระยะเวลาการจาง  4 ป นับแตวันท่ีทําสัญญาจาง 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   ไดรับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือ 
ไดรับปริญญาตรีทางดานพยาบาล หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือ ไดรับปริญญาตรีทางดานเทคนิค
การแพทย หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย  
 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
     คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1)  มีสัญชาติไทย  
   (2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร)  และไมเกิน 35 ป 
   (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
   (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
   (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 
   (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
   (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  
 
 

/หมายเหตุ...   
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   หมายเหตุ   ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน   
 
3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี ฝายธุรการกําลังพล (งานทะเบียนพล) ตึก
ศรียานนท ชั้น 4 โรงพยาบาลตํารวจ ตั้งแตวันท่ี 26  ธันวาคม 2555 ถึง 3 มกราคม 2556  ในวันและเวลา
ราชการ 
 3.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
   (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถายไมเกิน 1 ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 
   (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือ
สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  จํานวนอยางละ 2 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 
   ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซ่ึง
จะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  
   (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน-ชื่อ-
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  สําเนาใบผานทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.
43) (สําหรับผูสมัครเพศชาย) อยางละ 1 ฉบับ 
   (5)  หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)  
ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 3.3  คาสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครในอัตรา 100 บาท  (หนึ่งรอยบาทถวน)  
และเม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
แตท้ังนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 
 3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก 

/ผูสมัคร… 
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ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผู
นั้น  และโรงพยาบาลตํารวจ  จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย 
 
4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถะ 
   โรงพยาบาลตํารวจจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ  ในวันท่ี 7  มกราคม 2556 ณ ปาย
ประชาสัมพันธ บริเวณ ชั้น 1  ตึกศรียานนท  โรงพยาบาลตํารวจ และทาง http://www.policehospital.go.th/ 
 
5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
-ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงและ
ทดสอบตัวอยางงาน 

 
200 

 

 
สอบปฏิบัติ 

 
การประเมินครั้งท่ี 2 
-ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 300  
 

  โรงพยาบาลตํารวจ  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  กอน  และผูผานการประเมินใน
ครั้งท่ี 1  ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในขอท่ีเหลือในครั้งท่ี 2 ตอไป  และหากผานการประเมินท้ัง 2 ครั้ง 
ดังกลาวแลว ผูผานการประเมินจะตองมีความสมบูรณทางรางกายและจิตใจ โดยตองไดรับการตรวจรางกายและ
รับการตรวจทางจิตวิทยาจากโรงพยาบาลตํารวจ 
 
6.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ  แตละครั้ง  ไมต่ํากวารอยละ 60 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวารอย
ละ 60 
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  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งท่ี 2 เทากัน  จะพิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัครเขารับการเลือกสรร 
 
7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  โรงพยาบาลตํารวจจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ   ปายประชาสัมพันธ 
บริเวณ ชั้น 1 ตึกศรียานนท โรงพยาบาลตํารวจ และทาง               http://www.policehospital.go.th/  โดยบัญชีรายชื่อ  
ดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ป  นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศ                   
รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 
8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีโรงพยาบาลตํารวจกําหนด  
 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี    17  ธันวาคม  พ.ศ.2555  
 

                                                   (ลงช่ือ)  พลตํารวจโท           จงเจตน   
อาวเจน               ( จงเจตน   อาวเจนพงษ ) 
                                              นายแพทยใหญ (สบ ๘) 
                                        
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                  

        สําเนาถูกตอง 

    วาท่ี พ.ต.ท.หญิง 

                       ( วาสนา   เขมะพานิช ) 

              สว.ฝายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 

 

ตรวจแลวถูกตอง 
นายแพทย(สบ 6) รพ.ตร.                     พล.ต.ต......................................   วันท่ี......../ธ.ค./๒๕๕5 
ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.                          พ.ต.อ......................................   วันท่ี......../ธ.ค./๒๕๕5 
รอง ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.                     พ.ต.ท...................................    วันท่ี......../ธ.ค./๒๕55 
สว.กพ.บก.อก.รพ.ตร.                             พ.ต.ท.หญิง............................   วันท่ี ....../ธ.ค./๒๕๕5 
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