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ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
                                  ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
      ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
         ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

-------------------------------------- 
 

  ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ใน
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ  และตําแหน่งนักเทคนิค
การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕  มาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖  ลงวันท่ี 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑. ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนท่ีจะได้รับ   
      ๑.๑  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ   จํานวน  6  ตําแหน่ง 

  ๑.๑.๑   อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑3,30๐ – ๑4,6๓๐  บาท   ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันท่ี ๒3 สิงหาคม ๒๕๕๕  

    1.2  ตําแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง 
๑.2.๑  อัตราเงินเดือนระหว่าง   ๑4,10๐ – ๑5,51๐    บาท   (สําหรับวุฒิปริญญา

ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์ท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ท้ังนี้  อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันท่ี ๒3 สิงหาคม ๒๕๕๕ 

1.2.2  อัตราเงินเดือนระหว่าง   ๑6,40๐ – ๑8,04๐  บาท  (สําหรับวุฒิปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์ท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 
ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตาม
ช่วงเงินเดือน ลงวันท่ี ๒3 สิงหาคม ๒๕๕๕ 

   1.3  ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง 
 ๑.3.๑   อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑3,30๐ – ๑4,6๓๐  บาท   ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน

เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันท่ี ๒3 สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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  ๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก  จํานวน 9 ตําแหน่ง ดังนี้ 
1) ตําแหน่งเลขท่ี  123400 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  กลุ่มการพยาบาล  

จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
2) ตําแหน่งเลขท่ี  126484   ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  กลุ่มการพยาบาล 

จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
3) ตําแหน่งเลขท่ี  126511 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  กลุ่มการพยาบาล 

จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
4) ตําแหน่งเลขท่ี  126873 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  กลุ่มการพยาบาล 

จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
5) ตําแหน่งเลขท่ี  126896   ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  กลุ่มการพยาบาล 

จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
6) ตําแหน่งเลขท่ี  127006   ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  กลุ่มการพยาบาล 

จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
7) ตําแหน่งเลขท่ี  126754 ตําแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติการ   กลุ่มงานเภสัชกรรม  

จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
8) ตําแหน่งเลขท่ี  162027   ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ   

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 
9) ตําแหน่งเลขท่ี  166207   ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ   

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค จํานวน  ๑  ตําแหน่ง 

     ๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบ) 
      ๓.๑ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  
      ๓.2 ตําแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติการ  
      ๓.2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ  

  ๔. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก 
      ๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
            ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

            ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
                (๑)  มีสัญชาติไทย  
                (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี  (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 
                (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
          ข. ลักษณะต้องห้าม 
               (๑)   เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
               (๒ ) เ ป็นคนไร้ความสามารถ เส มือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  หรือ 
จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
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               (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
               (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
               (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
               (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
               (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
               (๘)  เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (๙)  เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎมายอ่ืน 
                                (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน 
              (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน 
หน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐)  หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี  สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้า
รับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีได้รับการคัดเลือกต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว  
 

   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันท่ี ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘      

 ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
              ๔.๒.๑ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง หรือ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  
   ๔.๒.2 ตําแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติการ  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 
หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

๔.๒.3 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
เทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
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 ๕.  กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
       ๕.๑  สถานท่ีรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่น 
ใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ท่ีฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร. 077-273231 ต่อ 2006 
       ๕.๒  ระยะเวลารับสมัคร  ต้ังแต่วันท่ี  19  ถึงวันท่ี  26  กุมภาพันธ์ 2556  ในวันและ
เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       ๕.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ  
๒๐๐  บาท  
     เม่ือสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มี         
การยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัคร
คัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
       ๕.๔  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
             (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดําและไม่สวมหมวก  ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป 
             (๒)  สําเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียน 
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ             
๒ ฉบับ  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุ มัติจากผู้ มี อํานาจอนุ มัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ 
วันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2556 
             กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ก็ให้นํา
หนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และ วันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญา
บัตร  ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้                 
             (๓)  สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลป   จํานวน  ๑  ฉบับ   
             (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        จํานวน  ๑  ฉบับ 
             (๕)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)   
จํานวนอย่างละ  ๑   ฉบับ 
             (๖)  ใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงได้แก่ 
    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
            ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย  
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๖.  เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก 
       ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน  
ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู้สมัครนํามายื่น
ไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น 

  ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา  
สถานท่ีคัดเลือกให้ทราบภายในวันท่ี 27  กุมภาพันธ์  2556 ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
หรือท่ีเว็บไซต์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี www.srth.moph.go.th 

  ๘.  หลักสูตรและวิธีการ 
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์  ท้ังนี้  อาจ
ใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ท่ีใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป็น
ของตําแหน่ง 

   ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐   

  ๑๐. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลําดับท่ี 
               (๑)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ี 

จากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ท่ี  ก .พ .  และจั งหวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี  กํ าหนด ในกรณีผู้ ท่ี ไ ด้ รั บการ คัด เลื อก 
ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า  

      (๒)  การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  จะข้ึนบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  หรือเป็นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

  ๑๑.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
         (๑)  ผู้ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้ได้รับ 
การคัดเลือก  โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามท่ีระบุไว้ใน 
ข้อ ๑.๑, ๑.๒ และ 1.3 
         (๒)  ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง  และภายหลังมีตําแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ดังกล่าว  หรือจะดําเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้ 
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    ๑๒.  การรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก   
       จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่รับโอน ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๑๓.   เง่ือนไข  ข้อความอ่ืน ๆ ท่ีผู้สมัครควรทราบ 
         ผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
ท่ีได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออกจากราชการ 
ท้ังนี้ ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 0201.032/ว 156 ลงวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2556 กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการโยกย้าย รวมถึงการโอน      
การยืมตัว ภายในเวลา ๓ ปี 

         จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค  
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก  หรือ มีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้   
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบด้วย 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี           เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 
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