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ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------- 

          ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ          
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน หน่วยงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
      1.1 ชื่อตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า 

  กลุม่งาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 หน่วยงาน  กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ      
     สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งตา่ง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟา การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟา การคนควา วิเคราะห์ 
วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย งานวิศวกรรมไฟฟา 
การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งต่าง ๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟา การใหคำปรึกษา แนะนําหรือตรวจสอบ 
ที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟา การอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา การอํานวยการซอมอุปกรณ์ไฟฟา 
การอํานวยการใชอุปกรณ์ไฟฟา การใหคำปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 
ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ตองมีลักษณะขนาด หรืออยู่ในประเภท ตามที่กำหนดไวสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

อัตราว่าง  1  อัตรา 
ค่าตอบแทน  19,500 บาท 
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    วันเริ่มทำสัญญาจ้าง  -  ๓๐ กันยายน ๒๕67 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

 ได้ รับคุณ วุฒิ ปริญ ญ าตรีหรือคุณ วุฒิ อ ย่ าง อ่ืนที่ เที ยบ ได้ ในระดับ เดี ยวกัน  ในสาขาวิช า 
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม          
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  คุณสมบัติทั่วไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน      

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี โดยต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่
เลขาธิการ ก.พ. มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้อง
นำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะการักษ์ 
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566     
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3454 2031 ต่อ 106 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2.5 x 3 ซม. โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย) 

(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Record) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 มีนาคม 2566 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
   (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้าม)ี 
/(6) หลักฐาน... 
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(6) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.   

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
  ทั้งนี ้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 100 บาท  เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบ     

จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืน
ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ     
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น      
และจังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ์) จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา  สถานที่ใน การประเมินสมรรถนะ 
จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและกำหนด วัน  เวลาสถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 9 มีนาคม 2566     
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์และทางเว็บไซต์ www.makarak.com หัวข้อประกาศรับสมัครงาน 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

- ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมนิครั้งที่  2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดั บ      
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร โดยให้ผู้ที่ ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน          
เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ์)  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ

คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์     
และทาง www.makarak.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดกาญจนบุรีกำหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 
 
 

        
   

http://www.makarak.com/

