
 

 
ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุง 
 

      ด้วยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง ในต าแหน่งต่างๆ จ านวน 4 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง เพ่ือเป็นค่าจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง ดังต่อไปนี้ 

    ๑.  ต าแหน่งที่จะจ้าง 

   1.1  ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จ านวน  1  อัตรา 
      อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๒๓๐  บาท 
   1.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จ านวน  1  อัตรา 
      อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,990  บาท 
   1.3  ต าแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค  จ านวน  1  อัตรา 
      อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,740  บาท 
   1.4  ต าแหน่งนายช่างเทคนิค   จ านวน  1  อัตรา 
      อัตราค่าจ้าง  480  บาทต่อวัน 

    ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
     ๒.๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
               (๑)  มีสัญชาติไทย 
                (๒)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ๒.๑.๒  ลักษณะต้องห้าม 
               (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
               (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
               (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
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              (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
               (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย   
      (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๐ )   เป็ นผู้ เ คยถู กลง โทษไล่ ออก  เพราะกระท าผิ ดวิ นั ยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๑) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกได้ 
ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ 
และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

        ๒.๒  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

     2.2.1  ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 

    (๑)  ไม่จ ากัดเพศ 
(๒)  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

       (๓)  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน    
ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
    (๔)  ไม่เคยพัวพันหรือเก่ียวข้องกับสารเสพติด 
     (๕)  มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง 
    (๖)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
    (๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.๒.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม 

    (๑)  ไม่จ ากัดเพศ 
(๒)  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

       (๓)  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 
    (๔)  ไม่เคยพัวพันหรือเก่ียวข้องกับสารเสพติด 
     (๕)  มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง 
    (๖)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
    (๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒.3  ต าแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 
ปฏิบัติงานทีฝ่่ายแผนงานและสารสนเทศ 

    (๑)  ไม่จ ากัดเพศ 
(๒)  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้         

ไม่ต่ ากว่านี้  ในทุกสาขาวิชา 
    (๔)  ไม่เคยพัวพันหรือเก่ียวข้องกับสารเสพติด 
     (๕)  มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง 
    (๖)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
    (๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒.4  ต าแหน่งนายช่างเทคนิค 
ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบ ารุง 

    (๑)  ไม่จ ากัดเพศ 
(๒)  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้         

ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๔)  ไม่เคยพัวพันหรือเก่ียวข้องกับสารเสพติด 
     (๕)  มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง 
    (๖)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
    (๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.  การรับสมัคร 
         ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช           
ได้ตั้ งแต่ วันที่  15 มีนาคม ๒๕60 ถึ ง วันที่  12 เมษายน ๒๕60 ใน วันและเวลาราชการ                  
(ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) โดยผู้สมัครต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย และไม่เสียค่าสมัคร สอบถามรายละเอียด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร ๐-๓๖78-5444 ต่อ ๖๗๑๒ 
         ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
     ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว       
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 
     ๓.๒.๒  ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมต้นฉบับ) 
     ๓.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมต้นฉบับ) 
     ๓.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมต้นฉบับ) 
     ๓.๒.๕  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบผ่านงาน จ านวน  ๑  ฉบับ  
(พร้อมต้นฉบับ) 
     ๓.๒.๖  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) 
    ทั้งนี้ ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองความถูกต้อง ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี  
ก ากับทุกหน้าของเอกสาร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานด้วยตนเอง 
         ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     ๓.๓.๑  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัคร   
รายใดที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็น              
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ 
      ๓.๓.๒  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 
และประกาศของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
 

      ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกและประกาศของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
         โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก       
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 21 เมษายน  ๒๕60 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
บริเวณทางขึ้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และทาง
อินเตอร์เน็ต  www.kingnaraihospital.go.th  ไปที่หัวข้อ “กิจกรรมประชาสัมพันธ์” 
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    ๕.  เกณฑ์การตัดสิน 

         ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

    ๖.  การขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก 
         การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงล าดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดไปตามล าดับและจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการคัดเลือก       
อย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีใหม่ไว้แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

        จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 
     ลงชื่อ       นิพัธ  กิตติมานนท ์
        (นายนิพัธ  กิตติมานนท์) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 


