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ประกาศสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง 

ตําแหนงพนักงานการแพทย 
 

ดวยสถาบันมะเร็งแหงชาติ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขารับราชการเปน
ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานรังสีรักษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
(๑) ชวยเหลือผูปวยรถเข็นนั่ง และรถเข็นนอน  
(๒) จัดเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนใหกับนักรังสีการแพทย 
(๓) จัดเตรียม ติดตาม นําสงแฟมประวัติผูปวยเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 
(๔) ทําความสะอาดภายในกลุมงานรังสีรักษา 
(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ลูกจางช่ัวคราว  กลุมงานรังสีรักษา 
๓. ช่ือตําแหนง   พนักงานการแพทย จํานวน ๑ อัตรา  
๔. อัตราคาจาง   เดือนละ  ๖,๙๑๐  บาท  
๕. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัคร 

๕.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ท่ัวไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และ

ผูชวยผูใหญบาน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
(๑๐) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดรับกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 
 

/(๑๒) ไมเปน... 
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(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
๕.๒ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังนี้ 

(๑) วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย (ม.๓, ม.๖)  
(๒) เพศชาย อายุ ๒๐ - ๓๐ ป มีสุขภาพแข็งแรง 
(๓) มีความซ่ือสัตย ขยันอดทน และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

๖. หลักเกณฑการคัดเลือก  
๖.๑ ประเมินความรูเฉพาะดานของบุคคลท่ีเก่ียวกับงาน ๕๐ คะแนน 

วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ 
๖.๒ ประเมินดานคุณลักษณะสวนบุคคล            ๕๐ คะแนน 

เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความรับผิดชอบ เสียสละ ความรวมแรงรวมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ 
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ 

๗. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูเขารับการประเมินท้ัง ๒ ดาน โดยไดคะแนนแตละดาน

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐  และคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐   
๘. การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 

การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกจะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูได
คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการคัดเลือกท่ีไดคะแนนดานความรูเฉพาะดานของตําแหนงมากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา 

การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไดจะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชีแตถามี
การคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีกและไดข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกจะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวม
เทากันจะใหผูผานการคัดเลือกท่ีไดคะแนนดานความรูเฉพาะดานของตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
และผูท่ีไดรับการจางจะตองมีขาราชการระดับ ๕ ข้ึนไป เปนผูรับรองการทํางาน ๑ คน  

๙. การรับสมัคร 
๙.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครขอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล 
ชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ตอ ๑๕๑๘ โดยรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ในวันเวลาราชการ 

๙.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป จํานวน ๑ รูป  
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ

ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พรอมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง) 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) จํานวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ 
(๖) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน  ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล  

 

๙.๓ การประกาศ... 



- ๓ - 
 

 
๙.๓ การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ท่ีบอรดชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร และทางเว็บไซตสถาบันมะเร็งแหงชาติ http://www.nci.go.th/ 

๙.๔ การประกาศรายช่ือผูสอบคัดเลือกได 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะแจงประกาศผลการสอบคัดเลือกใหทราบภายหลัง 

๙.๕ คาธรรมเนียมสมัคร 
ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(ลงชื่อ)    อนันต  กรลักษณ 
(นายอนันต  กรลักษณ) 

นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยา 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 

http://www.nci.go.th/
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