
 
 

 
 
 
                                              ประกาศโรงพยาบาลพาน 
                เรื่อง    รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลท่ัวไปเปนลูกจางช่ัวคราว รายวัน 

                                                -------------------------------- 
  ดวย โรงพยาบาลพาน  มีความประสงครับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
รายวัน เพ่ือปฏิบัติงาน  ณ  โรงพยาบาลพาน  ตําบลมวงคํา  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ดังนี้.-  
  ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร  

1. พยาบาลวิชาชีพ จํานวน  4  อัตรา คาจางวันละ  960 บาท ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาล 
2. พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน  2  อัตรา คาจางวันละ  350 บาท ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาล 
3. พนักงานประจําหองยา จํานวน  3  อัตรา คาจางวันละ  350 บาท ปฏิบัติงานกลุมงานเภสัชกรรมฯ 

2.  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
2.1 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กลุมงานการพยาบาล  

  ปฏิบัติงานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวของโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงาน
ตรวจวินิจฉัยใหการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวิชาชีพ ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค ทํา
หนาท่ีเปนผูใหบริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปญหา 
วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการใหการพยาบาลและผดุงครรภศึกษา วิเคราะหคิดคน 
พัฒนา การพยาบาลและควบคุม การพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูในมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถทางการพยาบาล ใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานการพยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียม
อุปกรณท่ีใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและ สงเครื่องมือใน
การผาตัด ชวยแพทย ในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเครื่องมือพิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและ
บําบัดรักษา ตลอดจน ปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคการ
ฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.2 ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมงานการพยาบาล  
  ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือคนไขหรือ
ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปองกันโรค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  2.3 ตําแหนง พนักงานประจาํหองยา กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 
  ปฏิบัติงานดานการจายยาและแบงบรรจุยา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเตรียมและ
ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบงบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงานตางๆ
ในสังกัด ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีหองจายยาและคลังยาเพ่ือปองกันอุบัติการณท่ีจะ
เกิดข้ึน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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3.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
3.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 

 (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป  
    (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย               
    (๔)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
    (๕)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

                              (๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 

    (8)  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน 

      3.๒  คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
   1. ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กลุมงานการพยาบาล  

 - เพศหญิงหรือเพศชาย  
   - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
   - มีทักษะ ความชํานาญการในงานคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูป อาทิ เชน 
Microsoft office : Ms-word, Ms-Excel, Ms-Power Point เปนตน 
   - มีประสบการณการทํางาน จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพรางกายแข็งแรง  
   - สามารถข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการใหบริการ และมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานในลักษณะการ
ประสานงานและทํางานเปนทีมได มีวินัย ตรงตอเวลา และทัศนคติท่ีดีตองานราชการ 
   2. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมงานการพยาบาล  
   - เพศหญิงหรือเพศชาย 
   - มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือตอนปลาย 
   - มีประสบการณการทํางาน จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
   - สุขภาพรางกายแข็งแรง  
   - สามารถข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการใหบริการ และมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานในลักษณะการ
ประสานงานและทํางานเปนทีมได มีวินัย ตรงตอเวลา และทัศนคติท่ีดีตองานราชการ 
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   3. ตําแหนง พนักงานประจําหองยา กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 
   - เพศหญิงหรือเพศชาย 
   - มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือตอนปลาย 
   - ถามีประสบการณทํางานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเปนพิเศษ 
   - สุขภาพรางกายแข็งแรง  
   - สามารถข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
   - มีบุคลิกดี ใจรักในการใหบริการ และมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานในลักษณะการ
ประสานงานและทํางานเปนทีมได มีวินัย ตรงตอเวลา และทัศนคติท่ีดีตองานราชการ 

4.  การรับสมัคร 
4.๑   วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

       ใหผูท่ีมีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได      
ณ  งานธุรการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลพาน  ตําบลมวงคํา  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันท่ี 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 11 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6  ภาคเชาเวลา 8.00 - 12.00 น. ภาคบาย 13.00 - 
16.00 น. ในวันเวลาราชการ สามารถติดตอสอบถามไดท่ี โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๑๓๔๕ ตอ 1411 (สามารถดาวนโหลด
ใบสมัครไดทางเว็บไซต http://www.phanhospital.go.th)   

4.๒   หลักฐานและเอกสารท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
        (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา             ขนาด     ๑    นิ้ว     
             โดยถายไวไมเกิน  ๖  เดือน  (นับถึงวันปดรับสมัคร)            จํานวน   1    รปู 
        (๒) หลักฐานการศึกษาฉบับจริง  พรอมสําเนา          จํานวน   ๑   ฉบับ 

         -  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได                        

         (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน            จํานวน   ๑   ฉบับ 
         (๔)  สําเนาทะเบียนบาน               จํานวน   ๑   ฉบับ 

              (๕)  ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน (โรงพยาบาลของรัฐ) แสดงวาไมเปน
โรคตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553                               จํานวน   ๑   ฉบับ                                          

         (๖)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)                    จํานวน  ๑   ฉบับ 
         (๗)  หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)           จํานวน   ๑   ฉบับ 
     (๘)  สําเนาหนังสือสําคัญการผานการเกณฑทหาร(กรณีเพศชาย) จํานวน   ๑   ฉบับ 
     (๙)  ท้ังนี้ใหผูสมัครรับรองสําเนาหลักฐานทุกฉบับ 

หมายเหตุ    ผูสมัครตองมีผูรับรองความประพฤติเปนขาราชการระดับ ๕ ข้ึนไป  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 4.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ๑. ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทํา
ใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
   ๒. ผูสมัครสอบสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น เม่ือสมัครแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงได 



-4- 

                      5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ    
                           วันท่ี 16  มกราคม พ.ศ. ๒๕66 ทางเว็บไซตโรงพยาบาลพาน http;//www.phanhospital.go.th   

 6. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 
      วันท่ี 19 - 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕66  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบขอเขียน ณ หอง

ประชุม  โรงพยาบาลพาน 
      วันท่ี 19 - 20  มกราคม พ.ศ. ๒๕66  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ ณ หอง

ประชุม  โรงพยาบาลพาน 
  7.  เกณฑการตัดสิน 

    ผูท่ีถือไดวาเปนผูสอบคัดเลือกไดจะตองเปนผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวา 
รอยละ ๖๐   
                     8.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ        
                          โรงพยาบาลพาน จะประกาศรายชื่อผูท่ีไดผานการคัดเลือกได  และข้ึนบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือก การข้ึนบัญชีโดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ทางเว็บไซตโรงพยาบาลพาน 
http;//www.phanhospital.go.th ในกรณีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกกอน  เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา  และการข้ึนบัญชีรายชื่อจะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ป นับตั้งแต
วันท่ีข้ึนบัญชี  แตถามีการเลือกสรรตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผู
ผานการเลือกสรรสําหรับตําแหนงนี้ในการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
   หากภายหลัง ปรากฏวาผูคัดเลือกไดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัครจะ
ถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวรายวันดังกลาว กรณีมีการสละสิทธิจะเรียก
ผูท่ีไดรับคัดเลือกลําดับถัดไป 
  

ประกาศ    ณ    วันท่ี   29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
                                                           (นางอัมพวัน  ศรีครุฑรานันท) 
                       นายแพทยเชี่ยวชาญ  รักษาการในตําแหนง 
                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลพาน 
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