
 
 

 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 

เรื่อง  ขยายประกาศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
……………………………..…………… 

 

                     ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบำรุง  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 

๑. ชื่อตำแหน่ง   นักรังสีการแพทย์   เลขทีต่ำแหน่ง 1200970  จำนวน  ๑  อัตรา    
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติพลเรือนสามัญ  
พ.ศ.๒๕๑๘  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย   
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งขา้ราชการเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถฟ่ันเฟือนไม่ 

สมประกอบหรอืเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นทีร่งัเกียจของสังคม 
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทและความผิดลหุโทษ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ                                                             
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรอืตามกฎหมายอืน่ 

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 
.../3. คุณสมบัติ 

 
 



-2- 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   

 ตำแหน่ง   นักรังสีการแพทย์    เลขที่ตำแหน่ง 1200970  
 อัตราที่รับ/ค่าจ้าง 1  อัตรา  /  ค่าจ้างเดือนละ  11,760  บาท   

- ค่าเวร บ่าย-ดึก , OT ตามท่ีปฏิบัติงานจริง   
  

 (1)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  - ปฏิบัติงานทางด้านรังสีการแพทย์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย  รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์  เช่น การถ่ายภาพละบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่
ต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่ องกำเนิดรังสี 
การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์  การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วย
วิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้  
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือหาเทคนิคใหม่ๆ ทำ
รายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทางรังสีเทคนิค  หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์   
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

- เพศหญิง / ชาย  (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   
- มีอายุ  20 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี  มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่เป็น 

ผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ   
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

  

4. หลักฐานการรับสมัคร 

4.1  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ,  

  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา      อย่างละ ๑  ฉบับ   
 (2) สำเนาบัตรประชาชน       จำนวน  ๑  ฉบับ 

  (3) สำเนาทะเบียนบ้าน         จำนวน  ๑  ฉบับ 
  (4) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน   
  นับถึงวันปิดรับสมัคร        จำนวน  ๑  ฉบับ       
  (5) สำเนาหลักฐานอื่น  เช่น  ใบสำคัญการสมรส , เปลี่ยนชือ่ตัว/ชื่อสกุล , ใบผ่านการเกณฑ์
  ทหาร , หนังสือรบัรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)    อย่างละ ๑  ฉบับ 
  (6) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)   จำนวน  ๑  ฉบับ   
  (7) รูปถ่าย  ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)   จำนวน  ๑  รูป 
ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
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 4.2  เงื่อนไขการสมัคร    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การไดเ้ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 

5. วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น๒  

โรงพยาบาลรัตภูม ิ ตั้งแตบ่ัดนี้  จนถึงถึงวันที่  22  เมษายน  2565    (ในวันและเวลาราชการ)   
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  / ภาคบ่าย  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   
- ข้อปฏิบัติสำหรับการรับสมัคร  ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามกาลเทศะ  

 

6. วิธีการคัดเลือก  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะ ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด  
 

7. วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                   โรงพยาบาลรัตภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก , กำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการ
สอบคัดเลือก  ในวันที่  25  เมษายน  2565    เวลา 15.00 น.  เป็นต้นไป   ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลรัตภูมิ  หรือทางเว็บไซต์  http://www.rattaphumhospital.go.th/ 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                  
                 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบในแต่
ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐  และได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้  
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
 
                  ประกาศ   ณ   วันที่  28  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕65 
 

                                          
                                  

                                 (นายสุวิทย์   คงชูช่วย) 
                                 ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
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