




 
 

แนบท้ายประกาศการรับสมัครต าแหน่งพนักงานพิมพ์ 
........................................................................ 

รายละเอียดการรับสมัคร 
๑. ต าแหน่งและจ านวน     ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ จ านวน 13 อัตรา   
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
              (๑) มีสัญชาติไทย 
              (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
              (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
               ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
              (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

             (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ 
     หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่   
    เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค  

              โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็น   
              การชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
              ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
              หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
              กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
              มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
                    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
              ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือวุฒิ 
              อย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

๓. อัตราค่าจ้าง 
        ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ ผู้รับจ้าง 
        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
โดยก าหนดท าข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 
 
 
 
 



 
 

        ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  

                      ตั้งแต่  วันที่ 18 – 20  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
        ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว             
    ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จ านวน  2 รูป 

6.2 ส าเนาใบสุทธิหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  
    ทีแ่สดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ  1  ฉบับ  

6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
    ในวันที่ 23 มกราคม 2566 

         8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
               โดยการสอบสัมภาษณ์    ในวันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

    ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2566 
        10. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาฯ ตามระเบียบพัสดุ ในวันที่ 31 มกราคม  
              2566 และพร้อมท าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
        11. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        12. หน้าที่ความรับผิดชอบรอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ  
              ผู้รับจ้าง 



 
แนบท้ายประกาศการรับสมัครต าแหน่งพนักงานประจ าตึก 

........................................................................ 
รายละเอียดการรับสมัคร 
๑. ต าแหน่งและจ านวน     ต าแหน่งพนักงานประจ าตึก จ านวน 12 อัตรา   
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
             (๑) มีสัญชาติไทย 
             (๒) มีอายุไม่ต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
             (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
              ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

            (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
    ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่   
    เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค  

              โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็น   
              การชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
              ส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
              หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ เพราะกระท่าผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
              กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
              มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
                    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง   
                    เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
        ๓. อัตราค่าจ้าง 
        ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ ผู้รับจ้าง 
        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
โดยก าหนดท าข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 

        ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 



          ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
                      ตั้งแต่  วันที่ 18 – 20  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
         
 
 
 
 

๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว             

      ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จ านวน  2 รูป 
6.2 ส าเนาใบสุทธิหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  

      ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ  1  ฉบับ  
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
         ในวันที่ 23 มกราคม 2566 
         8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
               โดยการสอบสัมภาษณ์    ในวันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
         ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2566 
        10. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาฯ ตามระเบียบพัสดุ ในวันที่ 31 มกราคม  
              2566 และพร้อมท าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
        11. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        12. หน้าที่ความรับผิดชอบรอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ  
              ผู้รับจ้าง 
 



 
แนบท้ายประกาศการรับสมัครต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

........................................................................ 
รายละเอียดการรับสมัคร 
๑. ต าแหน่งและจ านวน     ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 8 อัตรา   
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
              (๑) มีสัญชาติไทย 
              (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
              (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
               ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
              (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

             (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ 
     หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่   
    เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค  

              โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็น   
              การชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
              ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
              หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
              กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
              มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
                    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
              ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา  
              หรือวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
        ๓. อัตราค่าจ้าง 
        ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ ผู้รับจ้าง 
        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
โดยก าหนดท าข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 

        ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
    ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  

                      ตั้งแต่  วันที่ 18 – 20  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
         



 
 
 

๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                     6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว             
                     ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จ านวน  2 รูป 

6.2 ส าเนาใบสุทธิหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  
      ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ  1  ฉบับ  

6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
      ในวันที่ 23 มกราคม 2566 
         8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
               โดยการสอบสัมภาษณ์    ในวันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
         ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2566 
        10. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาฯ ตามระเบียบพัสดุ ในวันที่ 31 มกราคม  
              2566 และพร้อมท าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
        11. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        12. หน้าที่ความรับผิดชอบรอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ  
              ผู้รับจ้าง 



 
 

แนบท้ายประกาศการรับสมัครต าแหน่งพนักงานธุรการ 
........................................................................ 

รายละเอียดการรับสมัคร 
๑. ต าแหน่งและจ านวน     ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน 4 อัตรา   
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
              (๑) มีสัญชาติไทย 
              (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
              (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
               ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
              (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

             (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ 
     หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่   
    เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค  

              โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็น   
              การชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
              ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
              หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
              กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
              มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  
                    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
                       ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิอ่ืนใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
              ในสาขาที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสม            
        ๓. อัตราค่าจ้าง 
        ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ ผู้รับจ้าง 
        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
โดยก าหนดท าข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 
 
 
 



 
 
 
 

        ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  

                      ตั้งแต่  วันที่ 18 – 20  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
        ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว             
    ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จ านวน  2 รูป 

6.2 ส าเนาใบสุทธิหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  
    ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ  1  ฉบับ  

6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
    ในวันที่ 23 มกราคม 2566 

         8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
               โดยการสอบสัมภาษณ์    ในวันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

    ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2566 
        10. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาฯ ตามระเบียบพัสดุ ในวันที่ 31 มกราคม  
              2566 และพร้อมท าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
        11. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        12. หน้าที่ความรับผิดชอบรอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ  
              ผู้รับจ้าง 



 
 

แนบท้ายประกาศการรับสมัครต าแหน่งพนักงานบริการ 
........................................................................ 

รายละเอียดการรับสมัคร 
๑. ต าแหน่งและจ านวน     ต าแหน่งพนักงานบริการ จ านวน 1 อัตรา   
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
             (๑) มีสัญชาติไทย 
             (๒) มีอายุไม่ต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
             (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
              ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

            (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
    ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่   
    เหมาะสมทีจ่ะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค  

              โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็น   
              การชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
              ส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
              หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ เพราะกระท่าผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
              กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
              มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
                    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง   
                    เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
        ๓. อัตราค่าจ้าง 
        ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ ผู้รับจ้าง 
        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
โดยก าหนดท าข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 



        ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  

                      ตั้งแต่  วันที่ 18 – 20  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
         
 
 

๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว             

    ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จ านวน  2 รูป 
6.2 ส าเนาใบสุทธิหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  

    ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ  1  ฉบับ  
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
    ในวันที่ 23 มกราคม 2566 

         8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
               โดยการสอบสัมภาษณ์    ในวันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

    ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2566 
        10. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาฯ ตามระเบียบพัสดุ ในวันที่ 31 มกราคม  
              2566 และพร้อมท าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
        11. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        12. หน้าที่ความรับผิดชอบรอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ  
              ผู้รับจ้าง 



 
 

แนบท้ายประกาศการรับสมัครต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
........................................................................ 

รายละเอียดการรับสมัคร 
๑. ต าแหน่งและจ านวน     ต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 1 อัตรา   
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
             (๑) มีสัญชาติไทย 
             (๒) มีอายุไม่ต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
             (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
              ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

            (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
    ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่   
    เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค  

              โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็น   
              การชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
              ส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
              หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ เพราะกระท่าผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
              กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
              มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
                    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง  ดังนี้ 

     ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 360 ชั่วโมง หรือ 372 ชั่วโมง จาก
สถาบันการศึกษา หรือ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร
จากคณะกรรมการวิชาชีพ 

        ๓. อัตราค่าจ้าง 
        ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ ผู้รับจ้าง 
        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 



เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
โดยก าหนดท าข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 
 
 
 
 
 

        ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  

                      ตั้งแต่  วันที่ 18 – 20  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
        ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว             
    ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จ านวน  2 รูป 

6.2 ส าเนาใบสุทธิหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  
    ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ  1  ฉบับ  

6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
    ในวันที่ 23 มกราคม 2566 

         8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
               โดยการสอบสัมภาษณ์    ในวันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

    ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2566 
        10. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาฯ ตามระเบียบพัสดุ ในวันที่ 31 มกราคม  
              2566 และพร้อมท าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
        11. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        12. หน้าที่ความรับผิดชอบรอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ  
              ผู้รับจ้าง 



 
 

แนบท้ายประกาศการรับสมัครต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
........................................................................ 

รายละเอียดการรับสมัคร 
๑. ต าแหน่งและจ านวน     ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา   
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
              (๑) มีสัญชาติไทย 
              (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
              (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
               ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
              (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

             (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ 
     หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่   
    เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค  

              โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็น   
              การชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
              ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
              หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
              กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
              มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
                    ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
              ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา  
              หรือวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
        ๓. อัตราค่าจ้าง 
        ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ ผู้รับจ้าง 
        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
โดยก าหนดท าข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 
 
 
 



 
 
 
 

        ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  

                      ตั้งแต่  วันที่ 18 – 20  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
        ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว             
    ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จ านวน  2 รูป 

6.2 ส าเนาใบสุทธิหรือส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  
    ทีแ่สดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ  1  ฉบับ  

6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
    ในวันที่ 23 มกราคม 2566 

         8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
               โดยการสอบสัมภาษณ์    ในวันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

    ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2566 
        10. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาฯ ตามระเบียบพัสดุ ในวันที่ 31 มกราคม  
              2566 และพร้อมท าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
        11. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        12. หน้าที่ความรับผิดชอบรอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ  
              ผู้รับจ้าง 



 ใบสมัครเลขที่………………. 
 

ใบสมัครส ำหรับพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป 
………………………………. 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อตัวและชื่อสกุล สมัครต ำแหน่ง  
(นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………….………..………… ………………………………………………..………………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………………….…………….…………… วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ 
………………………………………………………….………………….……… …………………………….. …………………………….. 
หมำยเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… สถำนที่เกิด เชื้อชำติ 

E-mail Address…………………………………………………………….. ……………………..……... …………………………….. 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………….. สถำนภำพสมรส สัญชำติ 
ออกให้ที่อ ำเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………………. …………………………….. …………………………….. 
วันเดือนปีที่ออกบัตร…………………………………………….………….
หมดอำยุ…………..……………………………………………………..…….. 

กำรรับรำชกำรทหำร 
…………………………….. 

ศำสนำ 
…………………………….. 

อำชีพปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
เหตุผลที่ (อยำก) ออกจำกงำน…………………………………………………………………………………………………………..……….. 
2. ข้อมูลกำรศึกษำและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. สถำนศึกษำ ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก 
จำก ถึง   

    
    
    
    
    
    
 หลักสูตรเพิ่มเติม     กำรฝึกอบรม 
  
  
  
  
3. ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง 3 ปีหลัง) 

ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ ต ำแหน่งงำน เงินเดือน สำเหตุที่ออกจำกงำน 
จำก ถึง ของหน่วยงำน หน้ำที่โดยย่อ   
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โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำผ่ำนมำในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
โปรดให้ควำมเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ได้รับ และอธิบำยว่ำประสบกำรณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องำนที่สมัครในครั้งนี้ 
อย่ำงไรบ้ำง 
 
 
 
 
 
4. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
5. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง โปรดอย่ำระบุชื่อบุคคล 
ที่เป็นญำติหรือเพ่ือน) 
     ชื่อตัวและชื่อสกุล    ต ำแหน่งปัจจุบัน    ที่ท ำงำนปัจจุบันและโทรศัพท์ ควำมสัมพันธ์กับท่ำน 
    
    
    
    
    
 
6. ข้ำพเจ้ำมีคณุสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัครของ โรงพยำบำลศรีธัญญำ เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหำรและเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ลงวันที่ .............................................. 
 
ขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกข้อควำมตอนใดเป็นควำมเท็จหรือไม่ 
ตรงกับควำมจริง  ให้ถือเป็นหลักฐำนเพ่ือเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที 
           ลงชื่อ……………………………………..…………………. ผู้สมัคร 
                   (………………………..……………………………) 
      ยื่นใบสมัครวันที่……..….เดือน……………………พ.ศ…………..  
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