
 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 

   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
…………………………………………….………… 

 

  ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้าง เหมาบริการ                     
(รายเดือน) จ านวน 8 อัตรา ฉะนั้นเพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และยุติธรรม  
จึงประกาศขอยกเลิกบัญชีที่ผ่านมาในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 
(รายเดือน) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ดังนี้     
 

1. ต าแหหน งที่รับสมัคร  
ต าแหหน งพยาบาลวิชาชีพ                     จ านวน   4   อัตรา 
ต าแหหน งพนักงานช วยเหลือคนไข้            จ านวน   4   อัตรา 
 

                       1.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหหน งพยาบาลวิชาชีพ              
                        - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
                        - อัตราค าจ้าง   11,230 บาท 
                        - ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแหต วันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 มิถนุายน 2566  
                       หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่

ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ  วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางด้าน
สุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. ด้านการวางแหผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
                             

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ 
(1) สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้

ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
                        1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหหน งพนักงานช วยเหลือคนไข้       
     

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหหน ง 
 

               1. ไดร้ับวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
               2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
               3. มีความรู้ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือกีฬา เป็นต้น  
               4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพดีภาพดี 
                               -- อัตราค าจ้าง  7,000  บาท    
              - ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแหต วันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบของแพทย์
หรือพยาบาลวิชาชีพ  

     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 

     1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ ให้บริการ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วน 
และพร้อมใช้งาน 
 
 



     2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น                 
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 
     3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 
     4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
     5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม
หลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
     7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

              2. วัน เวลา แหละสถานที่รับสมัคร 
 

                  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครออนไลน์ได้ท่ี www.yahahospital.go.thหัวข้อ สมัครงาน      
 แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแหต วันที่ 1 – 8  มีนาคม  2566  
   

             3. ค าธรรมเนียมสอบ 

           - ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คนละ 100 บาท และ
ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คนละ 70 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด    
ก็ตาม   

               -  ช าระค่าธรรมเนียมสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา                         
บัญชีเลขที่ 9330285287  เท่านั้น  

              4. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

                 4.1 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 

               4.2 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

             5. เอกสารแหละหลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบคัดเลือก 

                 5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว  ถ่ายครั้ง
เดียวกัน ไม เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 

              5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                              จ านวน 1 ฉบับ 

                5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                           จ านวน 1 ฉบับ 

              5.4 ใบส าคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
                5.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร/ส าเนาใบสุทธิ  
                      หรือส าเนา รบ. 1                                             จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
              5.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  (ถ้ามี)                        จ านวน 1 ฉบับ 
                5.7 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
                               (เฉพาะต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)                            จ านวน 1 ฉบับ 
 

http://www.yahahospital.go.th/


              6. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ านการคัดเลือก) 
          6.1 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)                                                                      จ านวน 1 ฉบับ 
                   6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 
หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน                                                        จ านวน  2  รูป 
          6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                              จ านวน 1 ฉบับ 
                   6.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                            จ านวน 1 ฉบับ 
         6.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร                                            จ านวน 1 ฉบับ 
                   6.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        จ านวน 1 ฉบับ 
                   6.7 ส าเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคาร (ธกส.)                                       จ านวน 1 ฉบับ 
         6.8 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า         
 (ส าเนาถูกต้อง) ในส่วนของ ใบรับรองของข้าราชการ ระดับ 4 หรือระดับช านาญงานขึ้นไป  
เซ็นรับรองพร้อมแนบหลักฐานดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรข้าราชการ                       จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                         จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน                        จ านวน 1 ฉบับ  
4. หนังสือรับรองเงินเดือน                     จ านวน 1 ฉบับ 
5. ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)                   จ านวน 1 ฉบับ 
6. ให้น ามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามาท างาน (ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจ า

เท่านั้น)  

           7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

                   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน
วันที่  9  มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอ านวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา และทางเว็บไซต์ htt://www.yahahospital.go.th/ 

            8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก  

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะ น้ าหนัก คะแนน        วิธีการประเมิน 

ต าแหหน ง พยาบาลวิชาชีพ   

ครั้งที่ 1 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

                                 รวม 100  

ต าแหหน ง พนักงานช วยเหลือคนไข้   

ครั้งที่ 1 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

                                  รวม 100  
 

http://www.yahahospital.go.th/


                       9. ระเบียบปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ 

       1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงสแล็ค 
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

       2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

       3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาคัดเลือก 30 นาที 

       4. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดงในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย 

       5. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งนี้ 

       10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
                 จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ส าหรับ
การข้ึนบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งอย่างเดี่ยว
กันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรก เป็นอันยกเลิก 
 

                 11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ านการคัดเลือก 
                 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างงานดังกล่าว จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาก าหนด 
 

         ประกาศ ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์  2566 

                   

       (นายทินกร  บินหะยีอารง)                                           
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 

  
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 


