
 

 

 

ประกาศจังหวัดราชบุรี 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

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

ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑ กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
  ช่ือตําแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

อัตราว่าง ๑ อัตรา 
หน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี  
ค่าตอบแทน  เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ     

ทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเทคโนโลยีโรคหัวใจและทรวงอกภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่ 

เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 

 
(๗) ไม่เป็น... 
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(๗) ไม่เป็็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถ่ิน และ
จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(๑) ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและ  
ทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น ๒      
ตึกอํานวยการ) ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๘  ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) 

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึง

วันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน 

หรือสําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
ท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน-ชื่อ-นามสกุล  

(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ จํานวน ๑ ฉบับ   
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
๓.๓ ค่าสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตําแหน่งละ ๑๐๐.- บาท เม่ือสมัครสอบแล้ว
ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ท้ังนี้จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

 
๓.๔ เง่ือนไข... 
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๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ใน
ใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น และผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรกําหนดยื่นสมัครได้คนละ ๑ ตําแหน่ง เท่านั้น 

๔. การประกาศรายช่ือผู้้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
สมรรถนะ 

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครทราบ        
ในวันท่ี  ๑๒  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ ป้ายปิดประกาศ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาล
ราชบุรี  และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลราชบุรี http://www.rajburi.org  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑   
๑.๑ ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ท่ัวไป  ทดสอบความรู้ 
      ความสามารถ และทักษะเฉพาะตําแหน่ง 
๑.๒ ประเมินทักษะเฉพาะตําแหน่ง 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

สอบข้อเขียน 
 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งท่ี ๒   
ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคล หรือความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง ดังนี้ 
- บุคลิกลักษณะ 
- ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
- ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
- อ่ืน ๆ 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐  
 
 
 
 
 
 

จังหวัด... 
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จังหวัดราชบุรีจะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑

จะต้องได้คะแนนการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละวิชา จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ      
ในครั้งท่ี ๒ ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน           
การประเมินครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี ๒ 
(สอบสัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ี
สูงกว่า และถ้าคะแนนการประเมินครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ป้ายปิดประกาศ      
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ รับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบท่ีจังหวัดราชบุรีกําหนด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


