
ประกาศโรงพยาบาลธวัซบุรี
เร่ือง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลธวัซบุรี

ด้วย โรงพยาบาลธวัซบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็น 
ล ูกจ ้างช ั่วคราว (รายวัน) ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ ื่อปฏิบ ัต ิงานในตำแหน่งท ี่ค ัดเล ือก จำนวน 
๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๘ (๒) และ(๔) ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน ๑ อัตรา

๒. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลธวัซบุรี อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 
หมายเลข ๐ ๔๓๖๓ ๑๑๒๒ - ๔  ต่อ ๑๓๒ หมายเหตุในวันอังคารท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะป ีตรับใบ 
สมัครในเวลา ๑๖.๐๐ น.

๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

๑. มีสัญชาติไทย
๒. อายุ (ตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก)
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไมมัปีญหาในการเดินทางหรือที่พัก
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเทืเอน 

ไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๖. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
๗. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้[หญ่,บ้าน ผู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน และสมาซิก อบต.
๘. ไม่เป็นผู้สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจำในหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
๙. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง



๑ ๐ .  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๑. ไม่เป็นผู้เคยหรืออยู่ระหว่างต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ 
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๒. ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชองส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
๑๔. ไม,เป็นผู้กระทำทุจริตในการสอบเช้ารับราชการ 
๑๔. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

๓.๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

๔. อัตราค่าจ้าง
๓.๑. รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
๓.๒. ค่าตอบแทบในการปฏิบัติงานอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามสิทธิที่จะได้รับ

๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลธวัซบุรีไม'เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก

๖. หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัคร 
พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปน้ี

๖.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร (ตามตำแหน่ง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซ่ึงออกให้ไม่ 

เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม,สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายครั้งเดียว ไม่เกิน ๖ เดือน 

(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ แผ่น
๖.๗ เพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓ หรือ สด.๘) หรือหนังสือรับรอง 

ประวัติการรับราชการทหารตามแบบ ของ ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๘ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส,ใบเปลี่ยนซื่อตัว ซ่ือสกุล (ในกรณีท่ีซ่ือตัว,ซ่ือสกุล 

ในหลักฐานการสมัครๆ ไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗. เง่ือนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเช้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม,ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็น 
ผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร 
และการได้เช้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นิ้น ตั้งแต่ต้น



๘. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก
ประกาศรายซื่คผู้มีสิทธิสคทคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เป็นต้นไป ที่บอร์ดข่าวสารราชการ โรงพยาบาลธวัซบุรี อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๙. หลักเกณฑ์การตัดสินและการสรรหา
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามรถในตำแหน่ง ดังนี้ 

คะแนนเต็มทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
- คะแนนสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
- คะแนนสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

๑๐. กำหนดการสอบ
คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือก ซึ่งจะมีการจัดสอบ โดยแบ่งเป็นการสอบข้อเขียน 

และการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมล่างโรงพยาบาลธวัชบุรี 
อำ๓ อธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๐.๓๐ น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.

เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้ ดังนี้ 
" ผู้สมัครต้องไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที 
" ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
" ผู้สมัครสอบรายใดไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบผ่านไปแล้ว 

๓๐ นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๑๑. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันศุกร ท่ี์ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ 

คัดเลือกตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์รวมเท่ากัน จะให้ 
ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยูในลำดับที่สูงกว่า โดยขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะ 
ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้น 
บัญชีผู้สอบแข่งขันไดใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันไต้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และจะทำการประกาศที่บอร์ดข่าวสาร 
ราชการโรงพยาบาลธวัซบุรี หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ ๐ ๔๓๖๓ ๑๑๒๒-๔ ต่อ ๑๓๒

๑๒. การบรรจุแต่งตั้ง และการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ ่านการคัดเลือก
ผู้ท่ี'ได้'รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลธวัชบุรี ถ้าไม่มารายงานตัวในวันเวลา 
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธี้ และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับต่อไป และจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 
ชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามคำสั่งจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลกำหนดต่อไป หากตรวจสอบ 
ภายหลังพบว่าผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งขาดคุณสมบัติในข้อใด ข้อหนึ่งจะดำเนินการเลิกจ้างทันที



©๓. การสอบถามรายละเอียด
สอบถามรายละเอียด และหรือขอรับใบสมัคร ได้ที่กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลธวัซบุรี 

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๖๓ ๑๑๒๒-๔ ต่อ ๑๓๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็น 
ต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลธวั'ซบุรี 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ซ่ือตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑.๑ เพศ ขาย/หญิง
๑.๒ มีอายุ'โม่ต่ําก'ว่า ๒๒ ปี และไม,เกิน ๓๕: ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๒. ค่าตอบแทน
๒.๑ อัตราค่าจ้างวันละ ๗๐๐ บาท
๒.๒ เงินค่าตอบแทนขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
๒.๓ ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ๆ 

กระทรวงสาธารณสุขฯ(ฉ.๑๑)
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิขาชีพเทคนิคการแพทย์ จาก 
สภาเทคนิคการแพทย์

๔. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตาม 
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการไต้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา 

(๒) รวบรวมข้อม ูลทางวิชาการเบ ื้องต ้นด้านเทคนิคการแพทย์ท ี่ไม ่ย ุ่งยากซ ับช ้อน เพื่อ 
ประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานต้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 

(๓) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับช้อน เพ่ือใข้เปีนข้อมูล ใน 
การวางแผนพัฒนางานต้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที'เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย



๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใซ้บริการ ผู้ป่วย ญาติ 

และประซาซนท่ัวไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(๒) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุฃและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 

ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก่ไขป้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดขอบเพื่อใหได้ทราบ 

ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยซนสอดคล้องและสนับสบุบภารกิจของหน่วยงาน
๕. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(๑) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
(๒) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
(๓) มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
(๔) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


