
 
 

 
 
 
                                              ประกาศโรงพยาบาลพาน 
                เรื่อง    รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 

-------------------------------- 
  ด้วย โรงพยาบาลพาน  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายวัน เพ่ือปฏิบัติงาน  ณ  โรงพยาบาลพาน  ต าบลม่วงค า  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ดังนี้.-  
  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  

1. พยาบาลวิชาชีพ จ านวน  4  อัตรา ค่าจ้างวันละ  960 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล 
2. เภสชักร   จ านวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ 1,230 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จ านวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  640 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
4. นักกิจกรรมบ าบัด  จ านวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  930 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานกายภาพบ าบัด 
5. นักกายภาพบ าบัด  จ านวน  2  อัตรา ค่าจ้างวันละ  930 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานกายภาพบ าบัด 
6. นักเทคนิคการแพทย์  จ านวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  930 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน  3  อัตรา ค่าจ้างวันละ  350 บาท  ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล 
8. พนักงานบริการ จ านวน  2  อัตรา ค่าจ้างวันละ  350 บาท  ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม 

2.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
2.1 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล  

  ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงาน
ตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค ท า
หน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา 
วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการให้การพยาบาลและผดุงครรภ์ศึกษา วิเคราะห์คิดค้น 
พัฒนา การพยาบาลและควบคุม การพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา จัดเตรียมและ ส่งเครื่องมือใน
การผ่าตัด ช่วยแพทย์ ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษา ตลอดจน ปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคการ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกีย่วข้อง 

2.2 ต าแหน่ง เภสัชกร   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์

ประเภทต่าง ๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามค าสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.3 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรรม   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรท ายาฉีด    

ยาเม็ด และยาน้ า การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ท าบัญชีเวชภัณฑ์ แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ์และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกีย่วข้อง 
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 2.4 ต าแหน่ง นักกิจกรรมบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
  ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่อง
หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
บริหารทางกิจกรรมบ าบัด การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชากิจกรรมบ าบัด เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
กิจกรรมบ าบัดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.5 ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
  ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ปุวยด้วยเครื่องมือและวิธีการ ทางกายภาพบ าบัด ซึ่งมีลักษณะงาน      
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ปุวยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทาง กระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบ
ประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธี กายภาพบ าบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง 
ไฟฟูา หลักกลศาสตร์ การตัด การดึง การนวด การบริหาร ร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิด
ต่างๆ เพื่อฟ้ืนฟู ปูองกัน ปรับปรุง แก้ไข สมรรถภาพของ ส่วนของร่างกาย ที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้ง
ทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.6 ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
  ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจทดสอบ วิเคราะห์ 
วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่
ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิต วิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพ่ือน าผลมาใช้ในการวินิจฉัยค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค 
การประเมินภาวะสุขภาพ การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การก าหนดคุณลักษณะ 
และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ ายาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 

2.7 ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล  
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปูองกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.8 ต าแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม  
  ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การ 
รักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคที่เกี่ยวกับช่อง
ปากและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 

 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  
    (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย               
    (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    (๕)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

                              (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    (๗)  ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

    (8)  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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      3.๒  คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
   1. ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล  

 - เพศหญิงหรือเพศชาย  
   - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
   - มีทักษะ ความช านาญการในงานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป อาทิ เช่น 
Microsoft office : Ms-word, Ms-Excel, Ms-Power Point เป็นต้น 
   - มีประสบการณ์การท างาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
   2 ต าแหน่ง เภสัชกร   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

 - เพศหญิงหรือเพศชาย  
   - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
เภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม 
   - มีทักษะ ความช านาญการในงานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป อาทิ เช่น 
Microsoft office : Ms-word, Ms-Excel, Ms-Power Point เป็นต้น 
   - มีประสบการณ์การท างาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
   3 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

 - เพศหญิงหรือเพศชาย  
   - ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมน้อยกว่า 2 
ปต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปต่อจากประกาศนียบัตรประโยค 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ทางเภสัชกรรม 
   - มีทักษะ ความช านาญการในงานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป อาทิ เช่น 
Microsoft office : Ms-word, Ms-Excel, Ms-Power Point เป็นต้น 
   - มีประสบการณ์การท างาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
   3. ต าแหน่ง นักกิจกรรมบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  
   - เพศหญิงหรือเพศชาย 
   - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดั บเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัดทางกิจกรรมบ าบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 
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   - มีทักษะ ความช านาญการในงานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป อาทิ เช่น 
Microsoft office : Ms-word, Ms-Excel, Ms-Power Point เป็นต้น 
   - มีประสบการณ์การท างาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
   4. ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
   - เพศหญิงหรือเพศชาย 
   - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบ าบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด 
   - มีทักษะ ความช านาญการในงานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป อาทิ เช่น 
Microsoft office : Ms-word, Ms-Excel, Ms-Power Point เป็นต้น 
   - มีประสบการณ์การท างาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
   5. ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
   - เพศหญิงหรือเพศชาย 
   - ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็น             
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย ์ 
   - มีประสบการณ์การท างาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
   6. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล  
   - เพศหญิงหรือเพศชาย 
   - มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 
   - มีประสบการณ์การท างาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
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   7. ต าแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม 
   - เพศหญิงหรือเพศชาย 
   - มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 
   - มีประสบการณ์การท างานด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
   - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการให้บริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการ
ประสานงานและท างานเป็นทีมได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 

4.  การรับสมัคร 
4.๑   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

       ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้      
ณ  งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลพาน  ต าบลม่วงค า  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 
31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5  ภาคเช้าเวลา 8.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.    
ในวันเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๑๓๔๕ ต่อ 1411 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ทางเว็บไซต์ http://www.phanhospital.go.th)   

4.๒   หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า             ขนาด     ๑    นิ้ว     
             โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)            จ านวน   ๒    รปู 
        (๒) หลักฐานการศึกษาฉบับจริง  พร้อมส าเนา          จ านวน   ๑   ฉบับ 

         -  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้                        

         (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน            จ านวน   ๑   ฉบับ 
         (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน               จ านวน   ๑   ฉบับ 

              (๕)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (โรงพยาบาลของรัฐ) แสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553                               จ านวน   ๑   ฉบับ                                          

         (๖)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                    จ านวน  ๑   ฉบับ 
         (๗)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)           จ านวน   ๑   ฉบับ 
     (๘)  ส าเนาหนังสือส าคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร(กรณีเพศชาย) จ านวน   ๑   ฉบับ 
     (๙)  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาหลักฐานทุกฉบับ 

หมายเหตุ    ผู้สมัครต้องมีผู้รับรองความประพฤติเป็นข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ๑. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท า
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
   ๒. ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งได้ 
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                      5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ    
                           วันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒  โรงพยาบาลพาน 
หรือ http;//www.phanhospital.go.th   

 6. วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
      วันที่   22 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน ณ ห้อง

ประชุม  ชั้น ๒ โรงพยาบาลพาน 
      วันที่   22 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง

ประชุม  ชั้น ๒ โรงพยาบาลพาน 
  7.  เกณฑ์การตัดสิน 

    ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐   
                     8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ        
                          โรงพยาบาลพาน  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้  และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก  การขึ้นบัญชีโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั้น ๒ 
โรงพยาบาลพานหรือ http;//www.phanhospital.go.th ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และการข้ึนบัญชีรายชื่อจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 
๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการเลือกสรรต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรส าหรับต าแหน่งนี้ในการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
   หากภายหลัง ปรากฏว่าผู้คัดเลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครจะ
ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันดังกล่าว กรณีมีการสละสิทธิจะเรียก
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกล าดับถัดไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที่   28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
                                                           (นางอัมพวัน  ศรีครุฑรานันท์) 
                       นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รักษาการในต าแหน่ง 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพาน 
 



ใบสมัคร 

เขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง........................................................................ 

โรงพยาบาลพาน 

1.  ชื่อ............................................................. นามสกุล ............................................................................... 
 

2.  สัญชาติ......................................................... ศาสนา.................................... สถานภาพ ......................... 
 

3.  เกิดวนัท่ี............... เดือน .............................. พ.ศ. ........................................อายุ.................................ป 
 

4.  ตาํบลท่ีเกิด................................. อําเภอ ........................................ จังหวัด ............................................ 
 

5.  ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ..................... หมูท่ี ................ ตําบล ............................ อําเภอ ...................................... 
 

     จงัหวัด ...................................... รหสัไปรษณีย ............................ โทรศัพท ......................................................... 
 

6.  ชื่อภรรยา/สามี .................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา .............. อาชีพ ............................. 
 

7.  ชื่อบิดา ................................................................ สัญชาติ ................ ศาสนา .............. อาชีพ ............................. 
 

     ชื่อมารดา ........................................................... สัญชาติ ................. ศาสนา .............. อาชีพ ............................. 
 

8.  ชื่อสถานศึกษาสุดทาย ............................................................ อําเภอ .......................... จังหวัด ............................ 
 

     จบชั้นสูงสุด ................................................................ วุฒิท่ีไดรับ ......................................................................... 
 

9.  มีความรู / ความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................... 
 

    .................................................................................................................................................................................. 
 

    ................................................................................................................................................................................. 
 
    ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีกลาวไวขางตนนี้เปนความจริงท้ังส้ิน 
 

    (ลงชื่อ) ........................................................................ ผูสมัคร 
 

        ( ...................................................................... ) 
 

     ย่ืนใบสมคัรวนัท่ี ................. เดือน ..................... พ.ศ. ....................... 
 
สาํหรับผู้รับรองความประพฤต ิ
ข้าพเจ้า ..................................................................... ตําแหนง่ ..................................................................  
ขอรับรองวา่ .............................................................................................................. เป็นผู้ มีความประพฤตดีิ 
 
  (ลงช่ือ) ..................................................................... ผู้ รับรอง 
            ( .................................................................... ) 
   .................. /............................/............... 

 


