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เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
-------------------------- 

โรงพยาบาลดงเจริญ ประสงค์จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ     
เพ่ือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดงเจริญ  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  การจ่ายเงิน
บ ารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  จ านวน  2  อัตรา  รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑  ต าแหน่ง   นักรังสีการแพทย์       อัตราค่าจ้าง  14,540.-บาท       จ านวน  ๑  อัตรา  
1.2  ต าแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย ์  อัตราค่าจ้าง   14,540.-บาท       จ านวน  ๑  อัตรา  

2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบและคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม ดังนี้ 
ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)   มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปนับถึงวันปิดรับสมัคร 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข.  ลักษณะต้องห้าม 
(๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ     
นี้หรือกฎหมายอื่น 

 (๔)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่     
ในพรรคการเมือง 

 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
                (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 
กฎหมายอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
       (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 

3.  คุณวุฒิ... 
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3.  คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.๑  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  รายละเอียดการจ้าง 

3.๑.1  กลุ่มงานการพยาบาล 
ชื่อต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ 

      ค่าตอบแทน        11,340.-  บาท 
        ค่า พตส.   1,000.-  บาท 
        ค่า ฉ.11   2,200.-  บาท 

คุณสมบัติท่ัวไป 
-  เพศชาย/หญิง 
-  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปนับถึงวันปิดรับสมัคร 
-  ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

    -  มีประสบการณ์ในการท างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
   -  ไม่มีโรคประจ าตัว   

-  มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานใน 
ลักษณะการประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 

     -  สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    -  สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุภาพเรียบร้อย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 
-  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา  
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค  
-   ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจ
วินิจฉัยโรค ช่วยเหลือรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยเข้ารับ
บริการและตรวจสอบบ ารุงรักษาท าความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องถ่ายรังสีต่างๆ ภายใน
ห้องรังสีให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.2  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  รายละเอียดการจ้าง 
3.๑.2  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

ชื่อต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
      ค่าตอบแทน        11,340.-  บาท 

        ค่า พตส.   1,000.-  บาท 
        ค่า ฉ.11   2,200.-  บาท 

คุณสมบัติท่ัวไป 
-  เพศชาย/หญิง 
-  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปนับถึงวันปิดรับสมัคร 
-  ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

    -  มีประสบการณ์ในการท างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-  ไม่มีโรค... 
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   -  ไม่มีโรคประจ าตัว 
-  มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานใน 
ลักษณะการประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 

     -  สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    -  สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุภาพเรียบร้อย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เทคนิคการแพทย์ 
-  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเทคนิคการแพทย์  
-   ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  

4. การรับสมัคร 
4.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก   ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลดงเจริญ ตั้งแต ่วันที ่  25   สิงหาคม  2564  ถึง  วันที ่  10   กันยายน   2564 
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.3๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร 

4.๒  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๓.๒.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ชุด 
๓.๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จ านวน  ๑  ชุด 
๓.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร(ยังไม่หมดอายุ) จ านวน  ๑  ชุด 
๓.๒.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่

เกิน  ๖  เดือน  ขนาด ๑”x๑.๕”  จ านวน  ๒  รูป 
๓.๒.๕  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 
๓.๒.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม

กฎ  ก.พ.  ฉบับ  ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้อง  ลงชื่อ  วันที่  ไว้ทุกหน้า  ในกรณี

ที่ใช้ส าเนาเอกสารประกอบการสมัครให้น าฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบด้วย  หากไม่น าฉบับจริงมาถือว่าเอกสาร
ไม่ครบและไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

5. ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์  วันที่  13  กันยายน   2564  ณ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป                      

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลดงเจริญ  หรือที่  http://www.djrhos.com/  และ Facebook 
โรงพยาบาลดงเจริญ 

 
 
 

๖. หลักเกณฑ์... 

http://www.djrhos.com/%20%20และ
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
                   -  สอบทฤษฎี  (๕๐ คะแนน)  

         -  สอบปฏิบัติ  (๕๐ คะแนน) 
-  สอบสัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน)    

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
 -  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 -  ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  -  การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565 

9.  เงื่อนไขท่ีผู้สมัครควรทราบ 
 โรงพยาบาลดงเจริญ จะด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาพ ดังนั้น หากมีผู้ใด
อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ 

10.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
        ก าหนดสอบคัดเลือก วันที่ 14  กันยายน  2564  โดยผู้สมัครที่มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมา
รายงานตัวก่อนเพ่ือเตรียมเข้าสอบคัดเลือกเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานงานบริหารทั่วไปอาคาร
ผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลดงเจริญ และจะเริ่มท าการสอบคัดเลือกเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป     

11.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       ป ร ะก า ศ ผ ล ก า ร ส อบ คั ด เ ลื อ ก  ใ น วั น ที่  1 5  กั น ย า ย น  2 5 6 4   เ ว ล า  ๐ ๘ . ๓ ๐  น .                                                         
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลดงเจริญ  หรือที่  http://www.djrhos.com/  และ  Facebook 

โรงพยาบาลดงเจริญ และจะสั่งจ้างบุคคลจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการสอบคัดเลือก และจะเรียกตัวมา
รายงานตัว ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเข้ารับการตรวจร่างกายขั้นละเอียด ตามที่โรงพยาบาลก าหนดอีกครั้ง                 
ถ้าพบว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ได้จะเรียกล าดับถัดไป 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  24  สิงหาคม  2564 
 
 
 

              (นางสาวปัทมา   สายสุจริต) 
.                  นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ 
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