
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  
            ******************** 
 

ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ เงินบ ารุง (รายเดือน)  ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบ ารุงเป็นค่าจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ 7  การสั่งจ้างหรือให้ลาออก ให้หัวหน้าหน่วยบริการ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการสั่งจ้างหรือลาออก จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอก
งบประมาณ (รายเดือน)   ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และค่าจ้างท่ีจะได้รับ 
        1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์    จ านวน  1  อัตรา  

อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 6,738 บาท    
(ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะจุก) 
 

                   1.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้    จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  6,552 บาท 

(ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด่าน) 
 

                  1.3 ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป (เพศชาย)   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  6,552 บาท 

(ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน) 
 

1.4 ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  6,552 บาท 

(ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน) 
 

      2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตามที่ระบุไว้ในท้ายเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. เงื่อนไขการจ้าง 
          3.1 บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง (รายเดือน)  

อัตราค่าจ้าง ตามต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 
           3.2 มีสวัสดิการประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 

    3.3 ทดลองปฏิบัติงาน  6  เดือน (โดยได้รับค่าจ้าง) ท าสัญญาการจ้างปีต่อปี 
           3.4 เกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ทุก 3 เดือน (ครั้งที่ 1 แจ้งผลการ 
                               ประเมินพัฒนาตนเอง, ครั้งที่ 2 ท าสัญญาจ้างต่อหรือเลิกจ้าง) 
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                   3.5 ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง/กระทรวง 
                               สาธารณสุข ก าหนด 

3.6 หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างสามารถบอก
เลิกสัญญาจ้างได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาจ้างหรือกระท าผิดระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ 

4. คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
             4.1 มีสัญชาติไทย  
              4.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
              4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
                               ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
              4.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
                                ในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

 4.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นคนไร้ความสามารถ 
        คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็น   
        โรค ตามท่ีก าหนด ใน กฎ ก.พ.  

          4.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
          4.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
           4.8  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราวไว้ 
                                กอ่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรอืตามกฎหมายอื่น  
           4.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
             หนว่ยงานอื่นของรัฐ  
           4.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า 

 ความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท          
 หรือความผิดลหุโทษ  

    4.11 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
            ในหนว่ยงานของรัฐ  
5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
6. การรับสมัครสอบคัดเลือก  

            6.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่  
                                งานธุรการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม  2560  

ถึง วันที่  16 มีนาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ  
ภาคเช้า    ตั้งแต่  เวลา 08.30 น.- 12.00 น.   และ 
ภาคบ่าย  ตั้งแต่  เวลา  13.00 น.- 16.30 น.  
สอบถาม รายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข (054) 693545  
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7.  หลักฐานและเอกสารที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร  

7.1 แบบใบสมัครของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน ถูกต้อง             

                    7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ   
                               ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 ใบ โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)    
                         7.3 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ (รับรอง 
                               ส าเนาถูกต้อง)  พร้อมด้วยฉบับจริง 
                         7.4 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
                               ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) พร้อมด้วยฉบับจริง  
                               โดยจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
                               คือ วันที่  16 มีนาคม  2560 
          7.5  ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
                               จ านวน  1  ฉบับ 
           7.6 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
                               ชื่อ - นามสกุล กรณีท่ี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน (รับรอง 
                               ส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
           7.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ  

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ในวันจันทร์ที่  20  มีนาคม  2560  ณ  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  ในวันอังคารที่  28  มีนาคม  2560  ณ  หอ้ง   
ประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

10. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก 
10.1 สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
        (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใด ต้องสอบวิชา 
        เฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                           10.2 สอบวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
       เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุ โดยวิธีการ 
       สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จาก 
       ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงที 

วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้า 
สอบแข่งขัน   
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11.  เกณฑ์การตัดสิน  
                ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได ้ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือวัด 
         ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ได้คะแนน 

       ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  และเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพ่ือวัดความเหมาะสม 
       กับต าแหน่ง ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

  12. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
               12.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่  30  มีนาคม  2560  ณ บอร์ด 
                                   ประชาสัมพันธ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
               12.2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบ 
       ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป,ความรู้ความสามารถ 
                                   เฉพาะต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากมากไปน้อย ในกรณีท่ี 

    มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ใน 
    ล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้ 
    เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบคัดเลือกจากน้อยไปหามาก    

            12.3  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับ ต้ังแต ่
                                  วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติได้จัดมีการ

สอบคัดเลือกใน  ต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่าน
การคัดเลือกใหมไ่ด้แล้วบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก 

13.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก  
       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร  
 

ประกาศ   ณ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

                     
(นางวิภาพร  ทิพย์อามาตย์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
สาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 

 
*************** 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

1.1 ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข เช่น รับบัตรผู้ป่วย  เรียกผู้ป่วยเข้ารับ
การตรวจ ลงบันทึกและติดต่อนัดหมายผู้ป่วย  ช่วยในการปฏิบัติการในขณะบ าบัดรักษาผู้ป่วย เช่น ส่งเครื่องมือ 
รับเครื่องมือ ท าสถิติการรักษาพยาบาล ให้ค าแนะน าผู้ป่วยเกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพของช่องปากและฟัน 
บ ารุงรักษาจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ด้านทันตกรรม เป็นต้น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ ปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  

1.2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง  
1.3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
    2.1 ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ 
           แพทย์และพยาบาล ในการให้บริการผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 

ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ให้บริการรวมทั้ง 
           สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและจัดเตรียม   
           ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวน 
           เพียงพอ ครบถ้วนและพร้อมใช้งาน 
    2.3 ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ในการช่วยเหลือคนไข้ ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก 
           ตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 
    2.4 ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการ 
          ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน 
    2.5 สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
    2.6 ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน  
    2.7 ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    2.8 งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
3. ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป   (เพศชาย)  

3.1 ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการท าความสะอาดภายในและภายนอก ส านักงาน รวมทั้ง
บริเวณสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  

3.2 ดูแลความเรียบร้อย ของระบบต่างๆ เช่น ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟเครื่องปรับอากาศ 
ยานพาหนะ เป็นต้น   
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3.3 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์เบื้องต้น 
3.4 ปฏิบัติงานเกษตรพื้นฐาน เช่น ปลูกต้นไม้ ตัดแต่ง ตัดหญ้า เป็นต้น 
3.5 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 
3.6 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 
3.7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป 
4.1 ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการท าความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกส านักงาน  
4.2 บริการผู้มาติดต่อ ประสานงาน 
4.3 จัดท าเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย  
4.4 ลงรับ-ส่งหนังสือ 
4.5 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     *********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ลงวันที่ 3  มีนาคม 2560 

*************** 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

1.1 ไม่จ ากัดเพศ  
          1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

 1.3 ได้รับวุฒิหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี 
           1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
           1.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี 
           1.6 ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดสุรา 
           1.7 มีความรู้ ความสามารถ สามารถช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รักการให้บริการมีความรับผิดชอบ มี
น้ าใจเอื้อเฟ้ือ 
           1.8 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 
 
     2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
           2.1 ไม่จ ากัดเพศ  
           2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

2.3 วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่าข้ึนไป  
 2.4 ได้รับวุฒิหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้านช่วยเหลือคนไข้จะได้รับ

การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
          2.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
          2.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี 

2.7 ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดสุรา 
2.8 มีความรู้ ความสามารถ สามารถช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รักการให้บริการมีความรับผิดชอบ มี

น้ าใจเอื้อเฟ้ือ 
           2.9 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 
 
     3.  ต าแหน่ง  พนักงานทั่วไป (เพศชาย)   จ านวน 1 อัตรา  

3.1  เพศชาย 
3.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3.3 วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
3.4 มีทักษะด้านงานช่างหรือซ่อมบ ารุงเบื้องต้น 
3.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี          

   -2-/3.8 ไม่.... 
 
 
 



-2- 
3.8 ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดสุรา 
3.9 มีความรู้ ความสามารถ สามารถช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รักการให้บริการมีความรับผิดชอบ มี
น้ าใจเอื้อเฟ้ือ 
3.10 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 
3.11 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
 

   4. ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา  
4.1 ไม่จ ากัดเพศ  
4.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

         4.3 วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
4.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
4.5 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 
4.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี 
4.7 ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดสุรา 
4.8 มีความรู้ ความสามารถ สามารถช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รักการให้บริการมีความรับผิดชอบ มี

น้ าใจเอื้อเฟ้ือ 
 

************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


