
 
             

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปตตานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน)  

....................................................... 

  โรงพยาบาลปตตานี มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนง พนักงานหองผาตัด จํานวน 1 อัตรา นักเทคนิคการแพทย ตําแหนง 1 อัตรา และ            
นักรังสีการแพทย จํานวน 2 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร 
ดังนี้ 
 

1. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 
 ตําแหนงเลขที่ 1202262 
 ตําแหนง พนักงานหองผาตัด (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
  (1) ตรวจสอบและจัดเตรียม อุปกรณ เชน ผาซับเลือด Set เครื่องมือ หมวก เสื้อคลุมผาตัด 
หนากากแพทย เปนตน และอุปกรณทางการแพทย เชน ทอออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ภายในหองผาตัด เพื่อ
อํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ 
  (2) ชวยเหลือทีมงานหองผาตัดในการปฏิบัติกับผูปวย โดยการตรวจสอบคัดกรองความถูกตอง
ของผูปวย เชน ชื่อ-ชื่อสกุล วันที่และลําดับเวลาการผาตัด OPD CARD ของผูปวย และเอกสารตางๆ เพื่อใช
ประกอบการพิจาณาของทีมงาน ไดแก ฟลมเอ็กซเรย ผลตรวจจากหองปฏิบัติการ เปนตน พรอมทั้งตรวจสอบ
อุปกรณตางๆ ที่มาพรอมผูปวย พรอมบันทกึเปนหลักฐาน เพ่ือใหผูปวยไดรับบริการที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 
  (3) จัดระบบการตรวจนับเครื่องมือ เครื่องใช หลังใหบริการภายในหองผาตัด เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดกับผูปวย 
  (4) สนับสนุนและใหบริการกับสิ่งสงตรวจ ใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบตามคําสั่งแพทย เชน 
สารน้ําตางๆ ชิ้นเนื้อ เปนตน เพื่อประโยชนตอการรักษาพยาบาล 
  (5) ชวยเหลืออํานวยความสะดวกผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไดนอยหรือผูสูงอายุในการ
เคลื่อนยายเขาและออกหองผาตัด หรือติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ติดตามผลการชันสูตร เพื่อ
ใหบริการมีความสะดวกคลองตัว 
  (6) ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการ 
  (7) สรุปสถิติขอมูลการใหบริการในงานแตละประเภท นําเพื่อไปบริหารจัดการ การใหบริการ
ภายในหองผาตัดเชิงคุณภาพ 
  (8) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
 อัตราวาง  1  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 

/ตําแหนงเลขที่ 1202597 
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 ตําแหนงเลขที่ 1202597 
 ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย (วิชาชีพเฉพาะ ก) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
  (1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย เพ่ือใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยําและทันเวลา 
  (2) รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบื้องตนดานเทคนิคการแพทยที่ไมยุงยากซับซอนเพื่อ
ประกอบการวางแผนหรือการจัดทํารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 
  (3) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเทคนิคการแพทยเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 
  (4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยสํารวจขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ไมซับซอน เพื่อใหเปนขอมูลในการ
วางแผนพัฒนางานดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 
  (5) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  (6) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
  (7) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินการงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (8) เผยแพรความรู เกี่ยวกับงานตรวจทางหองปฏิบัติการใหแกผูใชบริการ ผูปวย ญาติ 
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีความเขาใจการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
  (9) สอน แนะนํา การปฏิบัติงาน แกบุคลากรดานสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อใหความรู 
ความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการและแกไขปญหา 
  (10) ใหบริการขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชนสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
 อัตราวาง  1  อัตรา 
 คาจาง   11,230  บาท 
 

 ตําแหนงเลขที่ 1202601, 1202604 
 ตําแหนง นักรังสีการแพทย (วิชาชีพเฉพาะ ก) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
  (1) ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทยขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อใหผูรับบริการไดรับการตรวจรักษาที่ถูกตอง 
เหมาะสม 
  (2) รวมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารดานเทคนิคและเครื่องมือดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย 
รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพ่ือพัฒนางานดานรังสีการแพทยและสาธารณสุข 
  (3) รวมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางดานใดดาน
ใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนางานดานรังสี
การแพทยใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผูรับบริการ 
 

/(4) ดําเนินการดานเทคนิค… 
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  (4) ดําเนินการดานเทคนิคในการปองกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดกากกัมมันตรังสี 
เพือ่ใหผูรับบริการมีความปลอดภัยจากกรังสี 
  (5) รวมศึกษาวิเคราะหดําเนินการจัดทําอุปกรณรวมประกอบการถายภาพ และฉายรังสีในงาน
ดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนางาน
ดานรังสีการแพทยและสาธารณสุข 
  (6) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  (7) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (8) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (9) ใหขอมูลเชิงวิชาการเบื้องตน แกผูปวย และผูสนใจ ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใช
และการปองกันอันตรายจากรังสี เพ่ือความปลอดภัยแกตัวผูปวยเอง และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
  (10) จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเบื้องตนแกผูปวยที่เขารับบริการทางรังสีการแพทย เพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุดของผูปวย 
  (11) สงเสริม หรือประชาสัมพันธใหบุคลากรทางรังสีการแพทยนํามาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
ไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทางรังสีการแพทยอยางถูกตอง เหมาะสม และเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดตอชีวิตของผูรับบริการ 
 อัตราวาง  2  อัตรา 
 คาจาง   11,230  บาท 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  
  (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น  
ของรัฐ 
  (8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่น   
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
 
 

/(9) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหาม… 
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  (9) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจของสวน
ราชการนั้น (ถามี) 
  หมายเหต ุผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. 
วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ตําแหนง พนักงานหองผาตัด 
      (1) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือปลายสามัญ  

  2. ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย  
      (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย จากสภาเทคนิคการแพทย 
 

  3. ตําแหนง นักรังสีการแพทย 
      (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย ทางรังสีเทคนิคหรือฟสิกสการแพทย หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางชีวฟสิกสและไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วนั เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี
ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึง 2 กันยายน พ.ศ.2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครสอบ
ตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย และตําแหนง นักรังสีการแพทย ในอัตรา     
100 บาท สําหรับตําแหนง พนักงานหองผาตัด ในอัตรา 50 บาท เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจาย
คืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 
 

 3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว (1 นิ้ว) โดยถายไม
เกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 
  (2) สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ให
นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

/(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน… 
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  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 

 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหารและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 โรงพยาบาลปตตานีจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น.     
ณ บอรดประชาสัมพันธ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี หรือทางเว็บไซต www.pattanihos.com 
 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

  ตําแหนง  พนักงานหองผาตัด 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 100  
 

  ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทย 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
-  ความรูความสามารถทั่วไป 
-  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
20 
80 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 

 
 

/ตําแหนง  นักรังสีการแพทย 
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  ตําแหนง  นักรังสีการแพทย 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
-  ความรูความสามารถทั่วไป 
-  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
20 
80 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 

6. เกณฑการตัดสิน 
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหาก
คะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เทากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ใน
การรับสมัคร 
 

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 โรงพยาบาลปตตานีจะประกาศรายชื่ อผู ผ านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบในวันที่                
20 กันยายน พ.ศ.2559 ณ บอรดประชาสัมพันธ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี และทางเว็บไซต 
www.pattanihos.com โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป 
นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี หรืออาจ
ไมข้ึนบัญชีก็ได 
 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจางในวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2559             
ณ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  สิงหาคม พ.ศ.2559 
 
 
 
      ลงชื่อ  ศักด์ิชัย  ต้ังจิตวิทยา 
          (นายศักดิ์ชัย  ต้ังจิตวิทยา) 
      ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี 
 
 
      (สําเนาถูกตอง) 
 
(นายเอกพงศ  แกวเมือง) 
  นักทรัพยากรบุคคล 


