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ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสุขส าราญ 

เรื่อง  การสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการเงินนอกงบประมาณ 
........................................................................ 

 
  ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ จะด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
ลูกจ้ำงเหมำบริกำร เงินนอกงบประมำณ  (เงินบ ำรุง) ในต ำแหน่งผู้ช่วยเหลือทันตกรรม ปฏิบัติงำนที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนไทรงำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ จังหวัดระนอง จ ำนวน 
๑ อัตรำ 
 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1.1 มีสัญชำติไทย 
   1.2 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำ 
   1.3 เพศชำย/หญิง (เพศชำย ต้องได้รับกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำรเรียบร้อยแล้ว) 
   1.4 มีอำยุระหว่ำง 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 
   1.5 สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้ 
   1.6 จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภำพดีสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ำยแรง มี
ควำมประพฤติดี สุภำพเรียบร้อย 
   1.7 ไม่เป็นผู้พิกำรหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพ เช่น ตำบอดสี 
   1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุด เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
   1.10 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศ
สรรหำหรือเลือกสรรบุคคล ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือเหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น(ถ้ำมี) 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำรส่วนท้องถิ่น  
 

  2. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นสมัคร ได้ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ  ตั้งแต่วันที่ 21 
พฤษภำคม 2564 ถึง วันที่  27 พฤษภำคม 256๔  ในวันเวลำรำชกำร เพ่ือให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
สุขส ำรำญ  ตรวจสอบก่อนเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

  3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องประกอบในการสมัคร 
   3.1 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ และส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร 
   3.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
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   3.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
   3.4 ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 
   3.5 ส ำเนำใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชำย) จ ำนวน 1 ฉบับ 
   3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม
ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค (พ.ศ.2553) 
   3.7 ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (กรณีที่
ชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ 
 

  4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ จะประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในวันพฤหัสบดีที่ 27  พฤษภำคม 2564 เวลำ ๑๖.00 น. ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน
ส ำธ ำรณ สุ ข อ ำ เภ อ สุ ข ส ำ ร ำ ญ  แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์ ข อ งส ำนั ก งำน ส ำ ธ ำ รณ สุ ข อ ำ เภ อ สุ ข ส ำ ร ำญ 
http://www.rno.moph.go.th/sso/suksamran/  
    

  5.ก าหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ ก ำหนดให้ผู้ที่มีรำยชื่อเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภำคม 256๔ เวลำ 09.00 น. 
ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ 
 

  6.เกณฑ์ในการตัดสิน 
   6.1 เลือกสรรโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องผ่ำนกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในด้ำนต่ำงๆ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
   6.2 กำรจัดจ้ำงจะเป็นตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ 
 

  7. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ตำมล ำดับ
คะแนนที่สอบได้ ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ และเว็บไซต์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ http://www.rno.moph.go.th/sso/suksamran/  ในวันอังคำรที่ ๑ มิถุนำยน 
256๔ เวลำ ๐๙.00 น. และให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวและเริ่มปฏิบัติงำนในวันที่ ๒ มิถุนำยน  
2563 เวลำ 0๙.๐0 น. เป็นต้นไป ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ จังหวัดระนอง ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกจะต้องด ำเนินกำรทดลองงำน 6 เดือน และจะมีกำรประเมินผลงำน หำกผลงำนไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
ทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญจะท ำกำรเลิกจ้ำงโดยไม่มีข้อเรียกร้องและร้องเรียนใดๆทั้งสิ้น  
 

  8. อัตราจ้าง 
  จ้ำงเหมำบริกำร (ผู้ช่วยเหลือทันตกรรม) เดือนละ 8,500 บำท (แปดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 
     ประกำศ ณ วันที่  ๒๐  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 256๔ 
 
       (ลงชื่อ)     อำรีย์   ศรีรักษำ 
                      ( นำงอำรีย์    ศรีรักษำ )   

     สำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ 
 
            
     นัสรียำ...คัด/ทำน 

               ส ำเนำถูกต้อง 
 

          นัสรียำ  สือมะ 
     (นำงสำวนัสรียำ  สือมะ) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

http://www.rno.moph.go.th/sso/suksamran/
http://www.rno.moph.go.th/sso/suksamran/


 
ล ำดับที่............. 

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือทันตกรรม 

............................................................... 
 
1. ชื่อ...................................................................นำมสกุล............................................ ...................................... 
2. สัญชำติ.................................ศำสนำ.......................เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ.....................  
    อำยุ.......................ปี ...................เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ต้องน ำหลักฐำน เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
และสูติบัตรหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบทหำรกองเกิน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งมำแสดงด้วย 
3. ต ำบลที่เกิด........................................อ ำเภอ...............................................จงัหวัด............ .............................. 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................. ........ 
    โทรศัพท์...............................................................  
5. ชื่อภรรยำหรือสำมี................................................................................................สัญชำติ...............................  
    ศำสนำ................................................อำชีพ................................................................... ................................ 
6. ชื่อบิดำ.................................................................................................สัญชำติ.......... ..................................... 
    ศำสนำ................................................อำชีพ................................................................... ................................ 
    ชื่อมำรดำ................................................................................. .............สัญชำติ............................................... 
    ศำสนำ.................................................อำชีพ.................................................................. ................................. 
7. ประวัติกำรศึกษำ 
 

ระดับวุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก สถำบันกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

เกรดเฉลี่ย
สะสม 

     
     
     
     
     
 

8. มีควำมรู้/ควำมสำมำรถพิเศษ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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9. ประวัติ/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
10. ขณะนี้ประกอบอำชีพอะไร / อยู่ที่ใด 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
11. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมขยันขันแข็ง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และใช้สติปัญญำเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
12. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบวินัย และกฎระเบียบของหน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำเข้ำปฏิบัติงำน
โดยเคร่งครัด หำกข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติหน้ำที่ผิดกฎระเบียบแบบแผนของหน่วยงำน ข้ำพเจ้ำยินดีรับโทษทัณฑ์ตำม
ควรแก่กรณีทุกประกำร 
13. ข้ำพเจ้ำขอรับรองและให้ค ำสัตย์ปฏิญำณว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
       (ลงชื่อ)......................................................ผู้สมัคร 
               (......................................................)  
               ............../.........................../.............. 
 


