
ประกาศจังหวัดตาก
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ด้วยจงัหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ .ศ. 2552
ลงวนัที ่11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกำาหนดลกัษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์
2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

๑) ช่ือตำาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1. นักเทคนิคการแพทย์ กลุม่งาน     
หน่วยงาน     

อัตราว่าง        
ค่าตอบแทน    

วิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1 อัตรา
19,500 บาท

2. นักวิชาการเงินและบัญชี กลุม่งาน     
หน่วยงาน   

อัตราว่าง    
ค่าตอบแทน 

บริหารทั่วไป
กลุ่มงานบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1 อัตรา
18,000 บาท

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุม่งาน     
หน่วยงาน   

อัตราว่าง    
ค่าตอบแทน 

บริการ
กลุ่มงานการเงิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1 อัตรา
13,800 บาท

4. เจ้าพนักงานธุรการ กลุม่งาน    
หน่วยงาน  

อัตราว่าง    
ค่าตอบแทน

บริการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1 อัตรา
13,800 บาท

(  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  )      
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๒) ค ุณสมบ ัต ิท ั่ว ไป และค ุณสมบ ัต ิเฉพาะส ำาหร ับต ำาแหน ่งของผ ู้ม ีส ิทธ ิสม ัคร
เข้ารับการเลือกสรร

     ๒.๑) คุณสมบัติท่ัวไป
  ๑) มีสัญชาติไทย
  ๒) มีอายุไม่ตำ่ากวา่ ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

           ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรอื
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 ๕) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หน้าที่
ในพรรคการเมือง

 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำาคุกโดยคำาพพิากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เพราะกระทำา
ความผดิทางอาญา เว ้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ
เป็นผู้พ้นโทษมาแลว้เกิน 5 ปี 

 ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หร ือไล่ออกจากร ัฐว ิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจา้ง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลกูจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
สว่นท้องถิ่น และจะต้องนำาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องหา้มตาม
กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย

    ๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง
 ผู้สม ัครสอบต้องมีค ุณสมบัต ิเฉพาะตำาแหน่ง ตามทีร่ะบุไว ้ในรายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี
๓) การรับสมัคร  
    ๓.๑) วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรพัยากรบุคคล
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๑๒๔๒ และทาง www.tsm.go.th 

        ๓.๒) หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
   ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำา ขนาด ๑ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี

(นับถึง  วันปิดรับสมัคร) จำานวน ๓ รูป 
 2) สำาเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตร

ต่อเนื่อง ให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงวา่เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่ประกาศ
รับสมัคร จำานวน อย่างละ ๑ ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สำาเร็จการศึกษาและไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอำานาจอนุมตัิ
ภายในวนัปิดรบัสมคัร (พรอ้มฉบับจรงิ) ในกรณไีมส่ามารถนำาหลกัฐานการศกึษา (เน่ืองจากสำาเรจ็การศกึษาแลว้
แต่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) ข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวชิาที่สำาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายใน
กำาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
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   3) สำาเนาทะเบียนบ้าน และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน จำานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
   4) สำาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่

ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำานวนอยา่งละ ๑ ฉบับ 
  5) ใบร ับรองแพทยท์ ี่แสดงว ่าไม ่เป ็นโรคต ้องหา้มตามกฎ ก .พ.ฉบ ับท ี่ ๓

(พ.ศ.๒๕๓๕) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
   6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
   7) ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี สำาหรับตำาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ ผ ู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และสำาเนา หากไม่สามารถ
นำาเอกสารทีเ่ปน็ตน้ฉบบัมาแสดงได ้ใหน้ำาหนงัสอืรบัรองจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเปน็หลกัฐานประกอบ
การสมัครแทนและในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำาเนาและลงชื่อกำากับไว้ดว้ย      

     ๓.๓) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผ ู้สม ัครสอบต้องเส ียค ่าธรรมเนียม จ ำานวน 200 บาท (เม ื่อสมัครสอบแล้ว

ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่วา่กรณใีดๆทั้งสิ้น) 
     ๓.๔) เงื่อนไขในการรับสมัคร
            ผูส้มคัรเข้ารบัการเลอืกสรรจะตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่

เปน็ผู้ม ีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบสมคัร พรอ้มทัง้ย ืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถ้กูตอ้งครบถว้น ในกรณทีีม่ ี
ความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำาแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทำาให้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรร คร้ังน้ีเป็นโมฆะและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๔) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 

   จังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำาหนดวัน เวลา
สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ป้ายประกาศ ชั้น 5 อาคาร
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และทาง
www.tsm.go.th

๕) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
    ผู้สมัครต้องไดร้ับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

ดว้ยวิธกีาร ดังน้ี
หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1                    
- ดา้นความรู้ความสามารถเฉพาะตำาแหน่ง

                     
100

  สอบข้อเขียน และ/หรือ
สอบปฏิบัติ

 การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2                   
- ดา้นความเหมาะสมกับตำาแหน่ง

 
100

                                        
สอบสัมภาษณ์

รวม 200

                 /6) เกณฑ์การ...





เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดตาก
เรื่องรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป 

1. ตำาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
    กลุม่งาน วิชาชพีเฉพาะ
    หน่วยงานท่ีจะปฏิบัติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางดา้นเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ 

ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งที่ส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้าน เคมีคลินิก  
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินกิ โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำาผลมาใช้ในการวินิจฉัย คา้หาสาเหตุ วิเคราะห์
ความรุนแรงและตดิตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค 
การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำาหนดคุณลักษณะ และการ
ควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งนำ้ายาตา่งๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
การให้คำาปรกึษาแนะนำาและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     อัตราว่าง         ๑  อตัรา
     ค่าตอบแทน       เดือนละ 19,500 บาท 
     สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร ื ่อง ส ิทธ ิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

     ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เริ่มจา้ง ถึง ๓๐ กันยายน 2563
     คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำ่ากวา่นี้ ในสาขาวิชาเทคนิค-

การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 
หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2) ได้รับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไมต่ำ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิค -
การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 
หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์



เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดตาก
เรื่องรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป

2. ตำาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    กลุม่งาน บริหารทั่วไป
    หน่วยงานท่ีจะปฏิบัติ กลุ่มงานบัญชี 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน

การงบประมาณ การบัญชีทัว่ไปของส่วนราชการ การศึกษา วเคราะห์ ติดตาม 
ประเมินผล การใชจ้่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์
งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
ประเภทตา่งๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

     อัตราว่าง         ๑  อตัรา
     ค่าตอบแทน       เดือนละ 18,000 บาท 
     สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

     ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เริ่มจา้ง ถึง ๓๐ กันยายน 2563
     คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

1) ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒิุอยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ำ่ากวา่น้ี ในสาขาวชิาการบญัชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

      2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตำ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์



เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดตาก
เรื่องรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป

3. ตำาแหน่ง เจา้พนักงานการเงินและบัญชี
    กลุม่งาน บริการ
    หน่วยงานท่ีจะปฏิบัติ กลุ่มงานการเงิน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับ

การเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ 
หลักฐานใบสำาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจา่ยประจำาปี ทำาหนังสือชี้แจง 
โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

     อัตราว่าง         ๑  อตัรา
     ค่าตอบแทน       เดือนละ 13,800 บาท
     สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร ื ่อง ส ิทธ ิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

     ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เริ่มจา้ง ถึง ๓๐ กันยายน 2563
     คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตำ่ากว่านีใ้นการบัญชี การตลาด 

การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป  
การจัดการสำานักงาน



เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดตาก
เรื่องรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป ครั้งท่ี 1/2561

4. ตำาแหน่ง เจา้พนักงานธุรการ
    กลุม่งาน บริการ
    หน่วยงานท่ีจะปฏิบัติ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานธรุการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง 

โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์
ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบ
หร ือเปล ี่ยนแปลง รายการและเก ็บร ักษาเอกสารส ำาค ัญของทางราชการ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน-
การประชุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

     อัตราว่าง         ๑  อตัรา
     ค่าตอบแทน       เดือนละ 13,800 บาท 
     สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร ื ่อง ส ิทธ ิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

     ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เริ่มจา้ง ถึง ๓๐ กันยายน 2563
     คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำ่ากว่านี้

ทกุสาขาวชิา


