
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) 

…………………………………………………. 
 

  ด้วยโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) ต าแหน่ง  นกัเทคนิคการแพทย์   ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์   จ านวน 1 อัตรา   ค่าตอบแทน วันละ 600.-บาท 

 

2.  ระยะเวลาการจ้าง  (ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2565) 
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ  ทดสอบ  
วิเคราะห์  วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก  จุลชีววิทยาคลินิก  โลหิตวิทยา  คลังเลือด
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย  ค้นหาสาเหตุ  วิเคราะห์ความ
รุนแรงและติดตามการรักษาโรค  การประเมินภาวะสุขภาพ  การปูองกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพ  การก าหนดคุณลักษณะและการควบคุม  การใช้ เครื่ องมื อรวมทั้ งน้ ายาต่าง ๆ                        
ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์  การให้ค าปรึกษาแนะน า  และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิค
การแพทย์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  ที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 

 1)  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน  ควบคุมระบบคุณภาพ             
ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า             
และทันเวลา 

 2)  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้อ งต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ ไม่ยุ่ งยากซับซ้อน              
เพื่อประกอบการวางแผน หรือการจัดท ารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์               
และสาธารณสุข 

 3)  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปผลการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านเทคนิคการแพทย์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 

 4)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยส ารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน  เพื่อใช้เป็นข้อมูล       
ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 

2.  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน             

หรือโครงการ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

2/3.ด้านการประสานงาน... 
 

 



-2- 
 

3.  ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.  ด้านการบริการ 
 1)  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานกาตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ  ผู้ปุวย  ญาติ  

ประชาชนทั่วไป  เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 2)  สอน  แนะน า  การปฏิบัติงานแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา  เพื่อให้มีความรู้ 

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  เพื่ อให้ได้

ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง     
 1.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 35 ปี  (จนถงึวันปิดรับสมัคร) 

2. เพศชาย – หญิง 
3. สามารถอยู่ปฏิบัติงานเวรผลัดได้ 
4. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์         

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์  หรือได้รับใบอนุญาต            
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

5. ได้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่  กพส.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากเทคนิคการแพทย์  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

4. ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1.  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2.  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3.  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 

5.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป    

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไ ม ่เ ป ็น ผู ้ม ีก า ยท ุพพลภา พจน ไม ่ส า ม า ร ถปฏ ิบ ัต ิหน ้า ที ่ไ ด ้  ไ ร ้ค ว า มส า มา รถ                

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

 
3/(6) ไม่เป็น... 
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(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด               
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
     ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหา        

และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
     เพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 

        หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง         
ของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๑ เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
 

6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า   จ านวน  2 รูป 
       ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

(๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน (transcript) จ านวน  1 ฉบับ 
(4)  ใบประกอบวิชาชีพ      จ านวน  1 ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑ ฉบับ 
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1 ฉบับ 
(5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส    อย่างละ ๑ ฉบับ 
     ใบเปลี่ยน  ชื่อ–นามสกลุ (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)    จ านวน  ๑ ฉบับ  
(7) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43(ส าหรับเพศชาย) จ านวน  1  ฉบับ 
(8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ   จ านวน 1  ฉบับ 
    ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
    ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓)  และต้องผ่านการตรวจสารเสพติดจากสถานพยาบาลของรัฐ   

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

7.  ก าหนด  วัน  เวลา  รับสมัคร 
สมัครด้วยตัวเองได้ที่งานธุรการ ฝุายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย 64130 ตึกอ านวยการชั้น2 ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2565 ถึงวันที่ 17  มิถุนายน 2565         
ในวันและเวลาราชการ  เบอร์โทร0 55673 136 ต่อ 0 , 110  โดยไม่เสียค่าสมัคร  สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  หรือเว็ปไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย    
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8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน 

1.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 20  มิถุนายน  2565   

2.  สอบประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 21  มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2           
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเว็ปไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

9.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมนิด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ 
 

ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  ๑ 
-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  ๒ 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
10๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

เกณฑ์การประเมิน  ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป  และเฉพาะ
ต าแหน่ง เกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 คะแนนขึ้นไป จึงจะมีสทิธิประเมินความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

10.  การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน 
   ผู้ได้รับคัดเลือก  ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในวันที่   23  มิถุนายน  2565 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  31  เดอืน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 

  
 
 

        (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 


