
 ส ำเนำ 
ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบริการรายเดือน 

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

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างบริการรายเดือน          
ในต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และนิติเวช  งานการพยาบาลผู้ป่วยใน จ านวน  6  อัตรา   

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง โดยปฏิบัติงานการพยาบาล 

ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  ที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพ
และในชุมชน  ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ  ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค  ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัย
หลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ  วินิจฉัยปัญหา  วางแผนงาน  ประสานงาน  
ประเมินผล  และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ศึกษา  วิเคราะห์  คิดค้น  พัฒนา  การพยาบาล
และควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และอยู่ ในมาตรฐาน  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล  จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่
ใช้ในการรักษาพยาบาล  ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา  จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการ
ผ่าตัด  ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก  หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท  เพ่ือการวินิ จฉัยและการ
บ าบัดรักษา  ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง 
 อัตราการจ้าง  จ านวน  6  อัตรา 

 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,960.00 บาท 
 ระยะเวลาในการจ้าง   ปีงบประมาณ  2563   

สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่   30  กันยายน  2563                
 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
3. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
(๓) เพศ ชาย/หญิง  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นผู้มีมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานรับจ้าง 

(6) .ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ../2 
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(๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ  

หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้าง ของทางราชการส่วนท้องถิ่น 

4. การรับสมัครสอบ 
4.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที ่งานธุรการ 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสันป่าตอง 
ตั้งแต่วันที่  3 – 23  มีนาคม 2563   ในวันและเวลาราชการ      

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  โดยถ่ายไว้    

ไม่เกิน ๑ ปี   จ านวน  ๑  รูป 
(๒) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับต าแหน่งที่สมัครดังกล่าว 

จ านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จ านวน  1  ฉบับ 
(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบ เพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่
ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

5. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
วันที่  25  มีนาคม  2563 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป  โดยผู้มายื่นความจ านงไว้ต้องมารายงานตัวก่อนเวลาคัดเลือกอย่างน้อย 30 นาที  หากไม่มาตามที่
ก าหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
       6.  ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  27  มีนาคม  2563 

    ประกาศ  ณ  วันที่          มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 (นายวิรัช  กลิ่นบัวแย้ม) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 
 

ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบริการรายเดือน 

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

  ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างบริการท างานใน
หน้าที่พนักงานเปล  เพ่ือปฏิบัติงานที่งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  กลุ่มงานการพยาบาล 
จ านวน  2  อัตรา   
  ขอบข่ายงานหน้าที่ท่ีจะปฏิบัติ 
 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน  ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง  โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อน   
ย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม  รถเข็นนั่ง  รถเข็นนอน  ดูแลรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เปลหาม  
รถเข็นนั่ง  รถเข็นนอน  เป็นต้น  เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้  และมีความปลอดภัยต่อ สุขภาวะและชีวิตของผู้ป่วย  
และงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 อัตราการจ้าง           จ านวน  2  อัตรา 

 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ        เดือนละ    7,590.00 บาท 
 ระยะเวลาในการจ้าง            ปีงบประมาณ  2563   
 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่    30  กันยายน  2563                
 คุณสมบัติ 
 (1) เป็นบุคคลธรรมดา  มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
 (3) เพศ ชาย  (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 (4) คุณวุฒิ  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือ 

คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่โรงพยาบาลสันป่าตอง  เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (5) เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ 

ปฏิบัติงานที่รับจ้าง 
 (6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ    

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง 
ของทางราชการส่วนท้องถิ่น 
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  3. การคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถขอและยื่นความจ านงด้วยตนเองได้ที่  งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป           
ตั้งแต่วันที่ 2 -  18  มีนาคม  2563  ในวันและเวลาราชการ   
   

4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า 
         ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   จ านวน  1  ใบ 
    (2) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   จ านวน  1  ฉบับ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
  (5)  ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  1  ฉบับ  

 5. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     วันที่  20  มีนาคม  2563  ณ ห้องประชุมเบญจมาศ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  
โดยผู้มายื่นความจ านงไว้จะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาคัดเลือกอย่างน้อย  30  นาที  หากไม่มาตามที่ก าหนด
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 

 6. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  25  มีนาคม  2563 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
 

             

      (นายวิรัช  กลิ่นบัวแย้ม) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
 
 


