
ประกาศจังหวัดราชบุรี
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

    ---------------------------
ดวยจังหวัดราชบุรีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน

ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑ กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือตําแหนง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทาง

วิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเทคโนโลยีโรคหัวใจและทรวงอกภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

อัตราวาง ๑ อัตรา 
คาตอบแทน เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง เริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ

หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต 

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่
รังเกียจของสังคม

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ สวนทองถิ่น และ
จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑) ตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

๓.  การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น ๒      
ตึกอํานวยการ) ตั้งแตวันท่ี ๑๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
และภาคบาย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)

๓.๒ หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึง

วันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน

หรือสําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน-ชื่อ-นามสกุล  

(ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)

ท้ังน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง” และลงช่ือกํากับไวดวย
๓.๓ คาสมัครสอบ

ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครตําแหนงละ ๑๐๐.- บาท เมื่อสมัครสอบแลว
คาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา 
ดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้น และผูสมัครเขารับการเลือกสรรกําหนดยื่นสมัครไดคนละ ๑ ตําแหนง เทานั้น
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๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
สมรรถนะ

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครทราบ ในวันที่    
๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ปายปดประกาศ ฝายการเจาหนาท่ี ตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี และ     
ทางเว็บไซดโรงพยาบาลราชบุรี http://www.rajburi.org

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครแตละตําแหนงตองไดรับการประเมินสมรรถนะแตละดานดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะดานความรูทั่วไปและทดสอบความรู 
ความสามารถ และทักษะเฉพาะตําแหนง

๑๐๐ สอบขอเขียน

การประเมินครั้งที่ ๒

ประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะบุคคล หรือความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ดังนี้
- บุคลิกลักษณะ
- ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
- อื่น ๆ

๑๐๐ สอบสัมภาษณ

รวม ๒๐๐

จังหวัดราชบุรีจะดําเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๑ กอน และผูผานการประเมินสมรรถนะในคร้ังท่ี ๑
จะตองไดคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ตอไป

๖. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละคร้ัง ไมตํ่ากวา

รอยละ ๖๐ โดยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูไดคะแนน           
การประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ 
(สอบสัมภาษณ) เทากันใหผูไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี ๑ (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ี
สูงกวา และถาคะแนนการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ) เทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
 จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ปายปดประกาศ      
ฝายการเจาหนาที่ ตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศ รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
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๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามแบบที่จังหวัดราชบุรีกําหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
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