
 

 

ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง(รายวัน) 

  ดวยโรงพยาบาลเขาสวนกวาง มีความประสงคจะรับสมัครเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวเงิน
บํารุง (รายวัน) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจาง
ชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบของหนวยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 จึงขอประกาศรับ
สมัครบุคคล เพือ่คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก  
     1.1 พนักงานบริการ (เพศชาย)  จํานวน  1  อัตรา 
     1.2 พนักงานบริการ (เพศหญิง)  จํานวน  1  อัตรา 
     1.2 พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

(1) มีสัญชาตไิทย 
(2) มีอายุตั้งแต 18 - 35 ป  (นับถึงวันเปดรับสมัคร) 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

   

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  (ดังรายละเอียดแนบทาย) 
4. ระยะเวลาการจาง และสิทธิประโยชน 
  4.1. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ วันเริ่มสัญญาจาง – 30 กันยายน 2564 โดยอาจมีการ
ตอระยะเวลาการจางไดตอไป ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงาน 
  4.2. สิทธิประโยชนตามหลักเกณฑลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง 
 
 
 

/5.การรับสมัคร 
 
 



5. การรับสมัคร 
  5.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัครรับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน) ขอทราบรายละเอียดและ
ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมงานบริหารทั่วไป งานการเจาหนาที่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง หรือ โทร 043 
449 095 ตอ 106,103  ไดตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลา
ราชการ(08.00 -16.00 น.) 
 

  5.2. หลักฐานและเอกสารที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
    1.รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป 
   2.สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
   3.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

          4. สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ประกาศรับ จํานวน อยางละ 1 ฉบับ ซึ่งตองเปนวุฒิที่สําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร 

 5. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยน    ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 

 6. สําเนาหนังสือผานการเกณฑทหาร จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
 7.ใบรับรองแพทยแสดงวาไมมีโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535     

ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน 
 8. คาสมัคร 50. บาท คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ที่เสีย 
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
5.3 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกผูสมัครตามลําดับที่สมัคร โดยวิธีการสอบภาค

ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) – สอบภาคปฏิบัติ และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สอบสัมภาษณ)หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

5.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ บอรดประชาสัมพันธ  
กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสวนกวาง และประกาศผานเว็บไซตของโรงพยาบาล    เขาสวนกวาง 
https://www.kskhospital.com/ 

 

6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือก ตองไดคะแนนในการสอบ ไมต่ํากวารอยละ 60 ผูที่ไดรับคะแนน
สูงสุดจะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน) ของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
 
 
 

/7. วัน เวลา ...... 



 

7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

วันที่  เวลา รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ 
9 ตุลาคม 2563 09.00 น. -12.00 น. 

 
 
 

 
13.00 น. – 16.00 น. 
 

สอบภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง(สอบขอเขียน) – 
สอบภาคปฏิบัติ 
 

ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง(สอบสัมภาษณ) 

หองประชุมกวางทอง 
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
 
 
หองหัวหนากลุมงานการ
พยาบาล 

 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนสอบ        
ในจันทร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ บอรดประชาสัมพันธ กลุมงานบริหารทั่วไป และประกาศผานเว็บไซต
ของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  https://www.kskhospital.com/ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก 
หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 1 ป นับตั้งวันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแตวันที่ประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะ
งานเดียวกันใหมแลว  

9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 

  ผูผานการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวปฏิบัติงาน ณ หองกลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
เขาสวนกวาง ในวัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถาไมมารายงานตัวตามกําหนดจะ
ถือวาสละสิทธิ์ในการขึ้นบัญชีครั้งนี้ และจะเรียกลําดับตอไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 

 

 

      (นายจักรพบ   ปอมนภา) 

       ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

 
 
 
 
 

 
 
 



1.1 ตําแหนง พนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา (เพศชาย) 
  ประเภท  บริการ 
  กลุม  บริการ 
  ชื่อสายงาน พนักงานบริการ 
  ชื่อตําแหนง พนักงานบริการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคําสั่ง โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน บริการตอนรับ รับรองแขก
หรือผูมารับบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด  งานบํารุงรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จําเปนตองใชแรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ และปฏิบัติหนาทีอื่นที่เกี่ยวของ 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
  1. วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเทา  
  2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
  3. ขับรถยนต / ขับรถจักรยานยนตมีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่และ
       ไดรับใบอนุญาตขับรถยนต / รถจักรยานยนตตามกฎหมาย 
  4. ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับรถยนตบํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของ
     เล็กๆนอยๆในการใชรถดังกลาว 
  5. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี 
  6. ตองไมเปนผูที่ถูกโรงพยาบาลเลิกจาง 
  5. ไมสูบบุหรี่และเสพสารเสพติดทุกชนิด 
  8.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
   
  



1.2 ตําแหนง พนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา (เพศหญิง) 
  ประเภท  บริการ 
  กลุม  บริการ 
  ชื่อสายงาน พนักงานบริการ 
  ชื่อตําแหนง พนักงานบริการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางดานการชวยเหลือทันตแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏบิัติเกี่ยวกับการใหบริการ
การรักษาทางดานทันตกรรม ใหกับผูมารับบริการ รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคที่เก่ียวกับชอง
ปากและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการทางดานทันตกรรม
ประเภทตางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบและแนะนําของทันตแพทย หรือเจาพนักงานสาธารณสุข และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. เตรียมความพรอมในการใหบริการดานตางๆ เชน ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณพื้นที่
ใหบริการ รวมทั้งสิ่งแวดลอมใกลเคียงตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตางๆ เพื่อใหมีจํานวนเพียงพอตามาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  2.ชวยเหลือการปฏิบัติงานของทันตแพทยในการทําหัตถการตางๆ โดยอํานวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาที่ใหบริการกับผูปวยที่มารักษาโรคทางชองปากตางๆ เชน การอุดฟน ถอนฟน รักษารากฟน 
ครอบฟน เปนตน เพื่อใหเปนไปตามาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  3.รวมทีมทันตแพทย หรือเจาพนักงานทันตสาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล
และติดตามการรักษาโรคทางชองปากในชุมชน เพื่อใหเปนไปตามแผนการรักษาของแพทย 
  4.ดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตางๆ ทาง
การแพทยในคลินิกทันตกรรมหลังเสร็จสิ้นการใชงาน เพื่อใหมีสภาพคงทนตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  5.ติดตอประสานงานอํานวยความสะดวกใหกับผูมารับบริการ เชน ติดตามผลการถายภาพ
รังสีทางชองปาก เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการในการใหบริการกับประชาชน  
  6.ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการใหบริการทางดานทนัตกรรมกับผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
  1. วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเทา  
  2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
  3. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี 
  4. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
  5. มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
  6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    


