
ประกาศโรงพยาบาลโนนไทย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

_______________________ 
 

ด้วยโรงพยาบาลโนนไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร     
นักเทคนิคการแพทย์   จ านวน  ๑  อัตรา เงินเดือน 13,050 บาท 
 (หากมีประสบการณ์ เมื่อผ่านการประเมินแล้ว จะปรับเพ่ิมค่าประสบการณ์ให้ด้วย) 

 

2.  คุณสมบัติทั่วไป 
2.1 เพศชายหรือหญิง 
2.2 มีสัญชาติไทย 
2.3 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข              

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2.5     ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน 
2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
2.7 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  

หรือไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามก าหนดในระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
2.10 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา            

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 



2.15 ไมเ่ป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

๓. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้สมัคร 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

4. วัน เวลา... 
 

๔. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา    

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 

๕. หลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
5.1 ใบสมัคร (ขอรับได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป)  จ านวน  ๑   ชุด 
5.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน   ๑   ฉบับ 
5.3 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ    จ านวน   1   ฉบับ 
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า   จ านวน   ๒   ใบ                   

ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
5.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน   ๑   ฉบับ 
5.6 ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน   ๑   ฉบับ 
5.7 ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลโนนไทย   จ านวน   ๑   ฉบับ 
5.8 ส าเนาใบ สด.9     จ านวน   1   ฉบับ 
5.9 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) 

 

๖. กำรสอบคัดเลือก 
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2560         

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย 
6.2 สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2560                                

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลโนนไทย 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

๗. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกและก ำหนดวันเข้ำปฏิบัติงำน 
7.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 กันยายน 2560 
7.2 รายงานตัวภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 (ในเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7.3 เริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
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7.4 รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย                     
จังหวัดนครราชสีมา  โทร. ๐ ๔๔๓๘ ๑๑๙๗, ๐ ๔๔๓๘ ๑๐๖๖ ต่อ 626, 627 

 

ประกาศ ณ วันที่       เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

(นายบุญชัย ธนบัตรชัย) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย 


