ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
………………………………….…………
ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
จานวน 2 ตาแหน่ ง ฉะนัน้ เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกเป็ นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ ์ และยุติธรรม
จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ยะหา ดังนี้
ตาแหน่ งที่รบั สมัคร
- ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
1 อัตรา
- ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
1.ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพ
อัตราค่าจ้าง 11,230 บาท
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน
- การดูแ ลผู้ ป่วยในด้านบริห ารจัด การ ด้านบริการ และด้ านวิช าการเพื่ อให้ ผู้ป่วย
ปลอดภัยและสามารถดูแลตัวเองได้
- ประเมินปัญหาผู้ป่วยให้การวินิจฉัยและวางแผนทางการพยาบาล
- ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยร่วมกันกับสมาชิกอื่น ๆ ในเวร
- เตรียมผู้ป่ วยเพื่อรับการตรวจทั ่วไปและการตรวจพิเศษต่ าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่
ได้รบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และได้รบั ใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ หนึ่ง
- ได้รบั ปริญญาโทหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และได้รบั ใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ หนึ่ง
- ได้รบั ปริญญาหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้ และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ หนึ่ง
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างคล่องตัว

2. ตาแหน่ งนักเทคนิ คการแพทย์
อัตราค่าจ้าง 11,230 บาท
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน
- ปฏิบตั ิงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการขัน้ พื้นฐาน ควบคุม ระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์ เพื่อให้ผู้รับ บริการได้รับ ได้รับริการได้รับผลตรวจวิเคราะห์ ท่ถี ูกต้ อง
แม่นยาและทันเวลา
- วางแผนการทางานที่รบั ผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย และผลสัมฤทธิที์ ่กาหนด
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ
ประชาชนทั ่วไป เพื่อให้มคี วามเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
- ชี้แ จงและให้ รายละเอีย ดเกี่ย วกับข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างยิง่ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ และได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รบั
ใบอนุญาต เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3. คุณสมบัติทวไปของผู
ั่
้สมัครคัดเลือก
1) มีสญ
ั ชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิใจ
์
4) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตกานัน ผู้ใ หญ่และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
5) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
6 ) ไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟัน่ เฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7 ) ไม่เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั ่งให้พักราชการ หรือถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
8 ) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รงั เกียจของสังคม
9 ) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10 ) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
11 ) ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ องรับ โทษต้ องจาคุ กโดยค าพิพ ากษาถึง ที่สุ ดให้ จาคุ ก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
12 ) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อกปลดออก หรือ ไล่ ออกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

13 ) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
14 ) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คย ถู ก ลงโท ษ ไล่ อ อก เพ ราะก ระท าผิ ด วิ นั ยต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
15 ) ไม่เป็ นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ได้ท่ี https://www.yahahospital.go.th
คลิกเข้าไปในหัวข้อ สมัครงาน แนบท้ายประกาศนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 7 กันยายน 2564

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบคัดเลือก
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครัง้ เดี่ยวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.3 สาเนาวุฒกิ ารศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสาเนาใบสุทธิ หรือสาเนา รบ. 1
5.4 สาเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
5.5 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี
หมายเหตุ : ผู้ สมัครเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า
(สาเนาถูกต้อง)
6. หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
6.1. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
6.2. ในส่วนของใบรับรองของข้าราชการระดับ 4 หรือระดับชานาญงานขึน้ ไป เซ็ น
รับ รองในใบสมัค รพร้อมแนบสาเนาบัตรของข้าราชการของผู้รับรอง จานวน 1 ฉบับ ให้ นามาให้ ในวัน
รายงานตัวเข้ามาทางาน (ทัง้ นี้บตั รข้าราชการต้องเป็ นข้าราชการประจาเท่านัน้ )
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ เข้ารับการคัดเลือกภายใน
วัน ที่ 8 กัน ยายน 2564 ตัง้ แต่ เวลา 10.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ ตึก อ านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และทางเว็บไซต์ https://www.yahahospital.go.th

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธกี ารประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ

น้ า ห นั ก วิ ธี ก า ร
คะแนน
ประเมิน

1. ตาแหน่ งพยาบาลววิชาชีพ
ครัง้ ที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

50

สอบข้อเขียน

ครัง้ ที่ 2 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

50

สอบสัมภาษณ์

รวม

100

2. ตาแหน่ งนักเทคนิ คการแพทย์
ครัง้ ที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

20

สอบข้อเขียน

ครัง้ ที่ 2 ทดสอบห้องปฏิบตั กิ าร

40

สอบปฏิบตั ิ

ครัง้ ที่ 3 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

40

สอบสัมภาษณ์

รวม

100

9. ระเบียนปฏิ บตั ิ ในการประเมินสมรรถนะ
1. ผู้ เข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ ให้ แ ต่ ง กายสุภ าพเรีย บร้อ ยตามประเพณี นิ ย ม
กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือ รัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ
กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็ นสุภาพชน
2. เป็ นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อ นเวลาคัดเลือก 30
นาที
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย
5. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวถือว่าสละสิทธิแ์ ละไม่มีสทิ ธิ ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครัง้ นี้
10. การประกาศขึ้นบัญชีผ้สู อบคัดเลือกได้
จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูง สุดลงมาตามลาดับ สาหรับ
การขึน้ บัญชีจะขึน้ บัญชีไว้เป็ นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึน้ บัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งอย่าง
เดี่ยวกันนี้อกี และได้ขนึ้ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครัง้ แรก เป็ นอันยกเลิก

11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กได้ จะได้ รับ การจ้ างงานดัง กล่ าว จะต้ อ งท าสัญ ญาจ้ า งตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหากาหนด
12. สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รบั
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
1. มีเงินค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน/ ประจาปี
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

(นายทินกร บินหะยีอารง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

