
  
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวเงินบํารุง ของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง 

__________________________ 

ดวยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง มีความประสงคจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือเปน
ลูกจางชั่วคราว ดวยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจาง
ชั่วคราว จํานวน 1 ตําแหนง  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตําแหนงท่ีจะรับสมัคร  

๑. ตําแหนง    พนักงานชวยเหลือคนไข  จํานวน   1   อัตรา  อัตราคาจาง  7,260.- บาท  

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 

๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
 ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยอนุโลมดังนี้.- 
  ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

  (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข.  ลักษณะตองหาม 
  (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  (๒)  เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 

 
 
 
 

/(๕) เปนกรรมการ..... 
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 (๕)  เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๗)  เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน 
 (๙)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๐)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๑)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
 ค. ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุในรายละเอียด
เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

๔. การรับสมัครสอบ และเง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 ๔.๑  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ติดตอขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตัวเอง     

ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง ตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2566 – 
24 มีนาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 ๔.2  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง          
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน     
ปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 24 มีนาคม 2566 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด    
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
 ๔.3  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ         
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง              
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง       
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชางจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ          
ในการสมัครสอบครั้งนี้ 

                ๕.  การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรับสมัครสอบพรอมกับวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบการสอบ ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 2566    
ณ บอรดประชาสัมพันธ กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง 

๖. หลักสูตรและวิธีการสอบแบงออก ดังนี้  
๖.๑ การสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  

คะแนนเต็ม 50 คะแนน (รายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 
๖.๒ การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม         

50 คะแนน 
                                        
                                                        /ทดสอบความเหมาะสม.. 
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                         ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงโดยพิจารณาในดานตาง ๆ เชน มนุษยสัมพันธ/        
การประสานงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ คุณธรรม จริยธรรม เปนตน  
 ท้ังนี้ จะสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนกอน 
และเม่ือสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว (ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐) จึงจะมีสิทธิ
สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ตอไป โดยจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงอีกครั้งในภายหลัง 

๗.  หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานดังนี้ 
๗.๑  ใบสมัคร ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 

ซ่ึงถายไวไมเกิน ๑ ป จํานวน ๑ รูป พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
  ๗.๒  สําเนาใบประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of 
Record) (ฉบับสมบูรณ) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันท่ีปดรับสมัคร คือ วันท่ี 24 มีนาคม 
2566 

๗.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน 
จํานวน ๑ ฉบับ 

๗.๔  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล           

ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบผานการเกณฑทหาร ใบสําคัญการสมรส อยางละ ๑ ฉบับ 
๗.๖  ใบรับรองแพทย จากโรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 
๗.๗  สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคําวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อ 

กํากับสําเนาเอกสารทุกหนา 
 อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ           
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ โรงพยาบาลฯ จะถือวาผูสมัครสอบ           
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้  

๘. เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
๘.๑  ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน จะตองผานการสอบแขงขันท้ังการวัดความรู

ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงโดยวิธีการสอบขอเขียน และวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

๘.๒  ผูท่ีไดรับคัดเลือกอันดับสํารองนั้น ทางโรงพยาบาลฯ จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลา ๑ ป 
นับแตวันประกาศผลผูไดรับคัดเลือกเขาปฏิบัติงาน  สําหรับทดแทนกรณีตัวจริงไมมารายงานตัวหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได หรือในกรณีท่ีโรงพยาบาลฯ มีความประสงคจะรับลูกจางชั่วคราวในตําแหนงนี้เพ่ิมเติม 

                                                                         
 
 
 
 
 
           /จึงประกาศ......... 
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เอกสารแนบทายประกาศ ลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข  (ปฏิบัติงานกลุมงานทันตกรรม) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงานข้ันตนในฐานะผูชวยทันตแพทย เชน รับบัตรผูปวยเรียกผูปวยเขารับการตรวจ ลงบันทึก
และติดตอนัดหมายผูปวย ชวยทันตแพทยในขณะบําบัดรักษาผูปวย เชน สงเครื่องมือ รับเครื่องมือ ทําสถิติการ
รักษาพยาบาล ใหคําแนะนําผูปวยเก่ียวกับการรักษาสุขภาพชองปากและฟน บํารุงรักษาจัดเก็บเครื่องมือ 
เครื่องใชอุปกรณดานทันตกรรม เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
ดูแลทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

•   เพศหญิงหรือชาย 
   มีอายุตั้งแต 18- 45 ปบริบูรณ  นับถึงวันปดรับสมัคร 
   ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

  มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี 
  มีทักษะและความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ Microsoft Office : Ms Word ,   

Ms Excel , Ms Power Point และ Internet เปนตน  

ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปและความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ และพิจารณา   
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน มนุษยสัมพันธ/การประสานงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพอ่ืนๆ เปนตน 

ระยะเวลาการจาง 
 ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 หรือหากผานการประเมินจะไดรับการจางตอเนื่องใน
ปงบประมาณตอไป  

อัตราคาจาง 
 อัตราคาจาง เดือนละ 7,260.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 


	๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

