
 

     
 

 
 
 

ประกาศกรมการแพทย์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------------- 

  ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถาบันบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบค าสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑85/๒๕63 ลงวันที่ ๒7 มกราคม พ.ศ. ๒๕63 เรื่อง 
มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรร ดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงานทางวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ น ามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้
เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุมการฝึกอบรม และนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
         อัตราว่าง  1 อัตรา 

ค่าตอบแทน  เดือนละ ๑8,00๐.-บาท   
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

 1.2 กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ  
 ชื่อต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
     ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิต
วิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพ่ือน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ 
วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปูองกันโรค การส่งเสริสุขภาพ 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การก าหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ ายาต่าง ๆ ทาง
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิค
การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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     อัตราว่าง  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน  เดือนละ 19,5๐0.-บาท  
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
   คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา   
(1 ) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยี

การศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์
เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน 
หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา 

(2) มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
(3) มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
(4) สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้ 

ต าแหน่งเทคนิคการแพทย์   
(๑) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
(๒) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 
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๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 2 ตึกอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ     
(ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือ

ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย) 
(๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาและส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบบั 
(๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร 
(เฉพาะเพศชาย)  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

(5) ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
จ านวน ๑ ฉบับ 

(๖) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ เฉพาะ
ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย   

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะส าหรับผู้นั้น 

  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
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กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ภายในวันที่  6 มิถุนายน 2565                            
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 2 ตึกอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด   
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และทางเว็บไซต์ www.pmnidat.go.th  

  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

      (๑)  ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 10๐ คะแนน (โดยการสอบข้อเขียน) 
   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี

   (2)   ประเมินด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 10๐ คะแนน  
           (โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบปฏิบัติ)  
   - ความรู้เฉพาะต าแหน่งด้านโสตทัศนศึกษา 
       (3)  ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ์) 
   - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น        
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม ความใฝุรู้และถ่ายทอด การผลิตและบริการสื่อทาง
การแพทย์ ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 

ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
(๑)  ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) (โดยการสอบข้อเขียน) 

   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ 
   - ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(2)   ประเมินและด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน)  
(โดยการสอบข้อเขียน) 

   - ความรู้เฉพาะต าแหน่งด้านเทคนิคการแพทย์ 
       (3)  ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ์) 
   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น        
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  การวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์            
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านเทคนิคการแพทย์ และการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ 
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  ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้

คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล หากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจาก
ล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับ

คะแนนสอบ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 2 ตึกอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และทางเว็บไซต์ www.pmnidat.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมการแพทย์ก าหนด 

  ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
        

          

              
                                                                    (นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา) 

                                        ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี
   ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 
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