
 
 

 
 
 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี ้

1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน หน่วยงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1. 1.1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิต ิ  อัตราว่าง 1 อัตรา 
 1.2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา 
 1.3. ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์   อัตราว่าง 1 อัตรา 
 1.4. ตําแหน่งนิติกร    อัตราว่าง 1 อัตรา 
 1.5. ตําแหน่งนักวิชาการพัสด ุ   อัตราว่าง 1 อัตรา 
หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในแนบท้ายประกาศนี ้

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1. คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า  18  ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน พรรค

การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 
 

3. การรับสมัคร … 
  



3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลมะการักษ์ 
ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันท่ี 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 
ภาคเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ในวันราชการ สามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0 3454 2031 ต่อ 106 หรือ 0 3454 1924 

3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดย ถ่ายไม่เกิน 1 ป ี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย) 

(2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครสอบ จํานวนอย่าง
ละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (หากเรียน
หลักสูตรต่อเนื่องให้แนบสําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมาพร้อมนี)้    

ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    (4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

(5) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สําหรับเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
(8) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)   

  ท้ังนี ้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

 3.3 ค่าธรรมเนียนในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบในตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตําแหน่งนิติกร และ

ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ในอัตราค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในอัตราค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาท เม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะ
ไม่จ่ายคืนให ้เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ท้ังนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อน
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ์) จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
 

4. การประกาศ … 



4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีใน การประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนด วัน  เวลาสถานท่ีการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลมะการักษ์ และทาง website ท่ี www.makarak.com หัวข้อรับสมัครงาน 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในแนบท้ายประกาศนี ้

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 1. ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  และหากคะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัคร
เข้ารับการเลือกสรร 

7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ์)  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ

คะแนนประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์และ
บําบัดโรค และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หน้าอาคารศัลยกรรม โรงพยาบาลมะการักษ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดกาญจนบุรกํีาหนด 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี    4     ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันท่ี    4    ธันวาคม พ.ศ. 2557 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
 
ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิต ิ
 กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค 
 หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  โรงพยาบาลมะการักษ์ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับสถิติทางการแพทย์ในข้ันตอนเบื้องต้น ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและตัวเลขสถิติท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยซึ่งป่วยด้วยโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆการรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์โรคเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการ
รักษาพยาบาลการปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ การ
รักษาพยาบาลและเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรคตลอดจนการ
วางแผนเก่ียวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอ่ืน ๆด้วยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง   1   อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน         13,800 บาท 
 สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได ้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางเวชระเบียน 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบคนละ 30 บาท 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้  
 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  
 
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะ
สามารถเข้ารับการประเมินครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน  ฝา่ยการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมะการักษ์ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติค่อนข้าง
ยากเก่ียวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญ
คู่จ่ายเงินลงบัญชีทํารายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย 
ประจําปี ทําหนังสือชี้แจงโต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง   1   อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน         13,800 บาท 
 สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ใน
การบัญชีการตลาดการเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการท่ัวไป การจดการ
สํานักงานหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่หรอืหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบคนละ 30 บาท 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้  
 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  
 
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะ
สามารถเข้ารับการประเมินครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน  กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมะการักษ์ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือ
บําบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ 
การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วยการคํานวณปริมาณรังสีและ
การกําหนดระยะเวลาท่ีจะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณท่ีต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษา 
โรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสีการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได้ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์รวมท้ัง
ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง   1   อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน         19,500 บาท 
 สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบตอ้งเสียค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้  
 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบปฏิบัต ิ
 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  
 
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะ
สามารถเข้ารับการประเมินครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 



 
4. ตําแหน่งนิติกร 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริหารท่ัวไป 
 หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลมะการักษ์ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานทางกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเ ก่ียวกับการ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมายกฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องจัดทํา
นิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการ
เก่ียวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง   1   อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน         18,000 บาท 
 สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  

ในสาขานติิศาสตร ์
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้  
 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  
 
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะ
สามารถเข้ารับการประเมินครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ตําแหน่งนกัวิชาการพัสดุ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริหารท่ัวไป 
 หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน  ฝ่ายการเงินและพัสด ุโรงพยาบาลมะการักษ์ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเ ก่ียวกับ
การศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง 
การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุการวางระบบเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง   1   อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน         18,000 บาท 
 สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ใน
สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ข้างต้น  
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้  
 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  
 
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะ
สามารถเข้ารับการประเมินครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
       


