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ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 

  ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ประสงค์จะรบัสมคัรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสขุทั่วไป  ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบ
สัญญาจา้ง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง การกําหนดประเภท 
ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสขุ พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

๑.  ชื่อตาํแหน่ง กลุ่มตามลกัษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
ตําแหน่งทีร่บัสมัคร   จํานวน 8 ตําแหน่ง 8 อัตรา  คือ 

1.1   ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา 
1.2   ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา 
1.3   ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ    จํานวน 1 อัตรา 
1.4   ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 
1.5   ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน 1 อัตรา 
1.6   ตําแหน่งนายช่างโยธา    จํานวน 1 อัตรา 
1.7   ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
1.8   ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์   จํานวน 1 อัตรา 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติ... 
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(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งน้ี ต้องเป็นไปเพ่ือความจําเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการนั้น  
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น   

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง           (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ดังรายละเอียดแนบท้าย)  

3.  การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานที่รบัสมัคร- 
       ใหผู้้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาล

มหาสารคาม (ช้ัน ๓ อาคารผูป่้วยนอก) ต้ังแต่วันที่ 20 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลา
ราชการ 

3.2 หลกัฐานทีต่้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

(2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสตูรต่อเน่ืองให้แนบมาพร้อมน้ี)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมติัจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31  กรกฎาคม  2563 

 (๓)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 

(4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ  2  ฉบับ 
(5)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน   

ช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับตําแหน่งใดที่กําหนดให้ใช้ประสบการณ์

แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง)  ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํา
รับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 

(7)  หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) หรือ (สด.43) สําหรับผู้สมัครเพศชาย 
จํานวน 2 ฉบับ   

(8)  ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่ปิด
รับสมัคร) และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) ฉบับจริง  

 
 

 
3.3 ค่าสมัครสอบ… 
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 3.3 ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังน้ี  

- ตําแหน่งลําดับที่     1.1 – 1.3    ตําแหน่งละ    2๐๐   บาท  
- ตําแหน่งลําดับที่     ๑.4 -  ๑.8    ตําแหน่งละ 1๐0   บาท 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
แต่ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผูส้มัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรคร้ังน้ี
เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และโรงพยาบาลมหาสารคาม จะไม่คนืค่าสมัครสอบทุกกรณ ี

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลมหาสารคาม จะประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที ่ 3  สิงหาคม 2563  ณ  บอร์ดหน้าลิฟต์   
ตึกอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
http://www.mkh.go.th 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ ์

รวม 200  

  

 โรงพยาบาลมหาสารคาม จะดําเนินการประเมนิสมรรถนะคร้ังที่ 1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน 
ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที ่2 ต่อไป 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน… 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

1. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประเภท   ทั่วไป 
กลุ่ม    บริหารทั่วไป 
สังกัด    ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดทํา

นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษา  
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง         1  อัตรา 
ค่าจ้าง          13,300 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ   

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจ้าง      วันเร่ิมสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
 
2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ประเภท   ทั่วไป 
กลุ่ม    บริหารทั่วไป 
สังกัด    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี

ทั่วไปของส่วนราชการ การศกึษา วิเคราะห์ ตดิตาม ประเมินผล การใช้จา่ยเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
บัญช ีการวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง         1  อัตรา 
ค่าจ้าง                  13,300  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจ้าง      วันเร่ิมสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบไดใ้นระดับเดยีวกัน  ในสาขาวิชาการบัญช ีสาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
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3. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ประเภท   ทั่วไป 
กลุ่ม    บริหารทั่วไป 
สังกัด    กลุ่มงานพัสดุ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

 ปฏิบัติงานใยฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้าน
วิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง         1  อัตรา 
ค่าจ้าง          13,300 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจ้าง      วันเร่ิมสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไมต่่ํากว่าน้ี  ในสาขาวิชาการบัญชี  
การบริหารธุรกิจหรือทางการบัญช ี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทางไฟฟ้า
ทางอิเล็คทรอนิคส์  ทางไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด
สาขาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น  
 
4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

ประเภท   ทั่วไป 
กลุ่ม    เทคนิค 
สังกัด   กลุ่มงานการเงิน 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติค่อนข้างยากเก่ียวกับ
การเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน 
ลงบัญชีทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
ประจําปี ทําหนังสือชี้แจงโต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจาณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง 1  อัตรา  
 ค่าจ้าง                    10,200  บาท 

สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง      วันเร่ิมสัญญาจ้างถึงวันที่  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดบัเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญช ีการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการท่ัวไป การ
จัดการสํานักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
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5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
ประเภท   ทั่วไป 
กลุ่ม    เทคนิค 
สังกัด    กลุ่มงานพัสดุ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดหา จัดซื้อการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจําแหน่ายพัสดุท่ีชํารุด การทําสัญญา การต่ออายุสัญญา
และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง    1 อัตรา  
 ค่าจ้าง                      10,200 บาท 

สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง      วันเร่ิมสัญญาจ้างถึงวันที่  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดบัเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญช ีการบรหิารธุรกิจ  โยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากําลัง อิเล็คทรอนิคส์  
หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
  
6. นายช่างโยธา 

ประเภท   ทั่วไป 
กลุ่ม    เทคนิค 
สังกัด   กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านช่างโยธา  ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่างโยธา สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

ตรวจสอบ แก้ไข กําหนดรายละเอียดให้ตรงกับรูปแบบ และรายการควบคุมการก่อสร้าง วางโครงการการก่อสร้าง
ในด้านช่าง รวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

อัตราว่าง          1  อัตรา  
ค่าจ้าง          10,200 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจ้าง       วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

2. เพศชาย ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่าน้ัน 
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7. ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
ประเภท   ทั่วไป 
กลุ่ม   บริการ 
สังกัด   กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานการให้บริการงานเอกสารต่าง ๆของทางราชการ เอกสารด้านวชิาการและอ่ืน ๆ ภายใน

หน่วยงาน รวมทั้งการรับ - ส่งลงทะเบียนหนังสือ เอกสารทางราชการ การผลติเอกสาร การจัดทํารปูเล่ม การถ่าย
สําเนาเอกสารและการบันทึกรายละเอียดของรายการต่างๆ  ตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ อ้างอิงหรือเป็นหลักฐานการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง        1  อัตรา   
ค่าจ้าง          8,300  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจ้าง       วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดยีวกัน 
2. ไม่จํากัดเพศ (เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่าน้ัน)  

8.  ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  
ประเภท   ทั่วไป 

 กลุ่ม                         บริการ 
 สังกัด                        กลุ่มงานทันตกรรม 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการให้บริการ   

การรักษาทางด้านทันตกรรม ให้กับผูม้ารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคที่เก่ียวกับช่องปาก
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง          1 อัตรา   
ค่าจ้าง               8,300 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจ้าง      วันเร่ิมสัญญาจ้างถึงวันที่  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.  ได้รับประกาศนียบัตรผูช้่วยทนัตแพทย์  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  1  ปี ต่อจาก 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

2. ไม่จํากัดเพศ (เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่าน้ัน)  
 
 
  
 



                    ใบสมัครเลขที่………………. 
 

ใบสมัครสําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
………………………………. 

 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล สมัครตําแหน่ง  
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………………….………… ………………………………………………………….………………… 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้………………………………………………………………..…………… วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ 
…………………………………………………………………………………….…………… ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ ……………………………………………………… สถานท่ีเกิด (จังหวัด) เชื้อชาติ 

E-mail Address……………………………………………………………………..….. ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………..……………….. สถานภาพสมรส สัญชาติ 
ออกให้ท่ีอําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….. ……………………………….... ……………………………….... 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร………….…………….หมดอายุ……………..……..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 
 ……………………………….... ……………………………….... 
อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
เหตุผลท่ีออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
                 ปี พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนียบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 
      จาก        ถึง   
    
    
    
    
    
    
หลักสูตรเพ่ิมเติม     การฝึกอบรม 
  
  
  
  
3. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีทําในช่วง 5 ปีหลัง) 
                  ปี พ.ศ.        ชื่อและท่ีอยู่     ตําแหน่งงานและ  เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 
       จาก          ถึง      ของหน่วยงาน       หน้าท่ีโดยย่อ   
      
      
      
      
      
โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผ่านมาในช่วง 5 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 
1.5x1.5 นิ้ว 
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โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในคร้ังนี ้
อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลท่ีคุ้นเคยกับการทํางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล 
ท่ีเป็นญาติหรือเพ่ือน) 
     ชื่อและนามสกุล       ตําแหน่งปัจจุบัน ท่ีทํางานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
    
    
    
    
    
 
6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครของ โรงพยาบาลมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดมหาสารคาม               

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง   
ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
           ลงชื่อ……………………………………………..ผู้สมัคร 
                   (……………………………………………) 
      ย่ืนใบสมัครวันท่ี………..เดือน………………พ.ศ…………..  
 
 
 


