
 
 
 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี ้
 ๑. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียด 
     ชื่อตําแหน่ง        นักรังสีการแพทย์                         
      กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 
             ปฏิบัติงานท่ี          กลุ่มงานรังสีวิทยา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
             ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

    ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย  
รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอกก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคํานวณปริมาณรังสีและ 
การกําหนดระยะเวลาท่ีจะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณท่ีต้องการ  เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษา
โรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางฟิสิกส์การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช ้
ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ 
รวมท้ังปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง    ๑ อัตรา 
          อัตราค่าตอบแทน     ๑๕,๑๙๐  บาท 
           สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

/คุณสมบัต.ิ.. 



-๒- 
 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค   
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
                   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ  
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ต้องมีผลการตรวจสุขภาพ (เอกซเรย์ปอด)  มาพร้อมด้วย 
 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ท่ี   ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี อาคารผู้ป่วยนอก  (ชั้น ๓) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ – ๑๕  
มีนาคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  
  ๓.๒  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่าย 
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
  (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และระเบียน 
การแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
โดยจะต้องสํ า เร็ จการศึกษา และได้ รับอนุ มัติจากผู้ มี อํานาจอนุ มัติภายในวัน ท่ีปิดรับส มัคร คือ   
วันท่ี   ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๖ 

/ในกรณี... 



-๓- 
 

  ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
                    (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ี ชื่อ – สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วย 
  ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบสําหรับตําแน่งท่ีสมัครตําแหน่งละ  ๒๐๐ บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน)  เ ม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  แต่ท้ังนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินฯ 
  ๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง 
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่ง 
ท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นและจังหวัดสมุทรปราการจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
 ๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ี  ใน
การประเมินสมรรถนะ 
  จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖   
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี อาคารผู้ป่วยนอก (ชั้น ๓) โรงพยาบาลสมุทรปราการ  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
 
 
 
 
 

/๕. หลักเกณฑ์... 
 



-๔- 
 

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ   ด้วยวิธกีารประเมินดังนี้ 
   

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธกีารประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑ 
   - ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
   - ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง    

 
๕๐ 

๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
   - จิตสํานึกการบริการ 
   - การเรียนรู-้ทักษะ 
   - การทํางานเป็นทีม 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - การพัฒนาคุณภาพ 
   - การสื่อสาร 
   - เชิงวิเคราะห์ 
   - การวางแผน 
   - ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  

 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งท่ี  ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนประเมิน
ครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนการ
ประเมินครั้งท่ี ๑  และครั้งท่ี ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูง
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒  เท่ากัน  ให้
พิจารณากําหนดเลือกความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  หรือสมรรถนะในเรื่องใด  เพ่ือกําหนดให้เป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่าก็ได ้
 

 
/๗. การประกาศ... 



-๕- 
 

  ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
     จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตําแหน่งตามลําดับ
คะแนนไว้ท่ี  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และทาง www.spko.moph.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
  ๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดสมุทรปราการกําหนด 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๕  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

     (ลงชื่อ)  ปวิณ  ชํานิประศาสน ์
      (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)์ 

          รองผู้ว่าราชการจังหวัด รกัษาราชการแทน 
                                                        ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
            


