ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ
เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
…………………………………………………
ด้ว ยโรงพยาบาลรั ต ภูมิ มี ความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลื อกเป็น ลู กจ้า ง
ชั่วคราว (จ้างเหมา) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง
1.1 นักรังสีการแพทย์
1.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย

จานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 16,000 บาท/เดือน
จานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้ส มัครสอบคัดเลื อกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๒๔ แห่ งพระราชบัญญัติพลเรือน
สามัญ พ.ศ.๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการเมือง
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ ฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทและความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
14. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
.../ 3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

- 2 3. คุณสมบัตเิ ฉพำะตำแหน่ง
คุณสมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ (1)
4. หลักฐำนกำรรับสมัคร
4.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สำเนำประกำศนียบัตรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ /
ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ/ใบประกอบวิชำชีพ
อย่ำงละ ๑ ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
5. สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการสมรส , เปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล , ใบผ่านการเกณฑ์
ทหาร , หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
อย่างละ ๑ ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๑ รูป
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4.2 เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิก ารศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น
5. วันรับสมัครและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคั ดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒
โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
ภำคเช้ำ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. / ภำคบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้อปฏิบัติสำหรับกำรรับสมัคร ผู้สมัครต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย เหมำะสมตำมกำลเทศะ
6. วิธีกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
7. วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลรัตภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก , กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือก ในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ
โรงพยาบาลรัตภูมิ หรือทางเวบไซต์ http://www.rattaphumhospital.go.th/
… /8. เกณฑ์การตัดสิน

- 3 8. เกณฑ์กำรตัดสิน กำรขึ้นบัญชี กำรยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และกำรเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (จ้ำงเหมำ) ต้องเป็นผู้ที่มีผลกำร
สอบในแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ตำมลำดับคะแนนที่สอบได้
หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ระบุไว้
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕64

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศ (1)
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. ตำแหน่งนักรังสีกำรแพทย์
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราที่รับ /ค่าจ้าง

นักรังสีการแพทย์ / กลุ่มงานรังสีวิทยา
1 อัตรา / ค่าจ้างเดือนละ 16,000 บาท , ค่าเวร บ่าย-ดึก ,OT ตามที่
ปฏิบัติงานจริง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานทางด้านรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายภาพละบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคานวณปริมาณรังสีและการกาหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่
ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบาบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี
การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วย
วิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้ งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือหาเทคนิคใหม่ๆ ทา
รายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้รั บ ปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่า นี้ ในสาขาวิ ช าวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
- เพศหญิง / ชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุ 20 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่เป็น
ผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจาตัวตามข้อห้ามของทางราชการ
2. ตำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราที่รับ/ค่าจ้าง

งานรักษาความปลอดภัย / กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 อัตรา / ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท , OT ตามที่ปฏิบัติงานจริง

(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความ
เรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร
ประถมศึกษา (ป.6)
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- มีอายุ 25 – 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจาตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

