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ประกาศกรมการแพทย 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 

ดวยกรมการแพทย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป จํานวน ๒ ตําแหนง ดังนี้ นักเทคนิคการแพทย และนักวิทยาศาสตรการแพทย 
ปฏิบัติงานท่ี สถาบันมะเร็งแหงชาติ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย ท่ี ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง 
มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรร ดังตอไปนี้ 

๑. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
(๑) กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ช่ือตําแหนง นักเทคนิคการแพทย   
อัตราวาง ๑ อัตรา 
คาตอบแทน เดือนละ  ๑๕,๑๙๐  บาท 

(๒) กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทย   
อัตราวาง ๑ อัตรา 
คาตอบแทน เดือนละ  ๑๔,๐๒๐  บาท 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑) 
สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป   
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 

/(๗) ไมเปน... 
 



- ๒ - 
 

 
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก ไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการทองถ่ิน  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 
๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ตอ ๑๕๑8 โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน 255๕  
ถึงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 255๕ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบาย 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)  โดยผูสมัครสอบไมตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบ 

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือ

ขนาด ๑ นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถาย) 
(๒) สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ท่ีแสดงวาเปนผูมี

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ พรอมฉบับจริง โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวยื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซ่ึงจะตองอยูภายในวันปดรับสมัครมายื่นแทนได 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 
(๕) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(๖) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ 
กํากับไวดวย 

๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

 
 

/๔. การประกาศ... 
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๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ

กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่ีบอรดชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ และทางเว็บไซต http://www.nci.go.th/ 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 

๖. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปตามลําดับคะแนนสอบ    

ท่ี บอรดชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ และทางเว็บไซต http:/www.nci.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อ
ผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมการแพทยกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ลงชื่อ)     ธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
(นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 

ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
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- เอกสารหมายเลข ๑ - 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 
 
๑. ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเทคนิคการแพทย เชน การเก็บสิ่งตรวจท่ีไดมาจากรางกายมนุษย การเก็บรักษา

สิ่งตรวจ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในกระบวนการตรวจ วิเคราะห ทดสอบ เพ่ือทราบชนิดและปริมาณของ
สิ่งสงตรวจ ซ่ึงครอบคลุมงานดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด 
ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ และการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผลการตรวจ วิเคราะห ทดสอบตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(๑) ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดในระดับเดียวกันทางเทคนิคการแพทย 
(๒) ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย 
(๓) มีความรูภาษาอังกฤษในเกณฑดี 
(๔) มีความสามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
๑. ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐ คะแนน)  

- ความรูเก่ียวกับงานทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 

๒. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล  (๑๐๐ คะแนน)   
- เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ ความรวมแรงรวมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ  

(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมิน

ในทุกดาน โดยไดคะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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๒. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

(๑) ศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล และรวมดําเนินการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือสรางองคความรู  

(๒) วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัยทางดานวิทยาศาสตรของวัตถุตัวอยาง 
สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

(๓) รวมปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทํา
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา  

(๔) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดความรู และรวมดําเนินการ
จัดฝกอบรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

(๕) ศึกษา คนควา ติดตามความรู และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เพ่ือใชประโยชนดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

(๖) รวมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพเพ่ือใหการทดสอบไปท่ีนาเชื่อถือ  
(๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(๑) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตรชีววิทยา 
(๒) มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๓) มีประสบการณการทํางานไมต่ํากวา ๓ ป 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(๑) ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐ คะแนน)  

- ความรูเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 

(๒) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล  (๑๐๐ คะแนน)   
- เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การ

ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ความรวมแรงรวมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ 

(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมิน
ในทุกดาน โดยไดคะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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