
 

     
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
   

        โรงพยาบาลสูงเนิน มีความประสงค์จะด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุให้เข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 2 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานที ่                   
กลุ่มงานการพยาบาล  ดังมีรายละเอียด คือ 
 

๑.   ต าแหน่งที่รับสมัคร   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 โดยจะได้รับเงินจากการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
1.1   ได้รับค่าตอบแทน อัตราค่าจ้าง   วันละ   340.-  บาท   
๑.๒    ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์                  

 ตามแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
 

 ๒.   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
2.1    ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 
๒.2   สามารถปฏิบัติงานได้ใน ช่วงนอกเวลา วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
2.3   ยินดีเข้ารับการอบรมรับความรู้ตามต าแหน่งและยินดีเข้ารับการอบรมตามโครงการที่หน่วยงาน

 ก าหนด โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการ 
 

 ๓.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
   ๓.๑  เพศชาย หรือเพศหญิง   
   ๓.๒  มีสัญชาติไทย 
   ๓.๓  มีอายุ  18 - 35  ปีบริบูรณ ์  ,  น้ าหนักไม่เกิน   80  กิโลกรัม 
   ๓.4  มีความตั้งใจปฏิบัติงานและยินดีปฏิบัติงานไดต้ามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓.5  สามารถปฏิบัติงานได้ในวันเสาร์ -  อาทิตย์ และช่วงนอกเวลาราชการตามเวรที่จัดให้ 
   ๓.6  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๓.7  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  และผู้ช่วย 
      ผู้ใหญ่บ้าน    
   ๓.8  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 
 



 

๒ 

๓.9  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ  จิตฟ่ันเฟือน     
 หรือไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยได้รับการ
 ตรวจร่างกายและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 

๓.๑0  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้  ก่อนเพราะกระท าผิด
 ทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

   ๓.๑1   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๓.๑2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓.๑3  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
 เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยไม่ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

   ๓.๑4  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๓.๑5  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  เพราะกระท าผิดทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตาม
 กฎหมายอื่น 

   ๓.๑6   ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ๓.๑7   ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ประเภท  ๑  (เฮโรอีน หรือยาบ้า)และไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นผู้ดื่มสุรา 
   ๓.๑8   กรณีผู้หญิงต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์และต้องคุมก าเนิดอย่างน้อย ๒ ปี 
   ๓.19 กรณีผู้ชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  เมื่อถึงก าหนดการเกณฑ์  (ถ้ามี) 

4.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
๔.๑   ปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือคนไข้ 
4.2   ล้างอุปกรณ์เครื่องมือตามกระบวนการ 
4.3    งานท าความสะอาดห้อง      
4.4    ตรวจนับ  แยกประเภท  บันทึกข้อมูล  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
4.5    ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ  ถึงความพร้อมใช้  

  

5.   เอกสารในการรับสมัคร 
   5.๑    ใบสมัคร               จ านวน   ๑ ชุด 
   5.๒    ส าเนาใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา หรือใบสุทธิ   จ านวน   ๑  ชุด 
   5.๓    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    
                       จ านวน    ๒  รูป  
   5.๔    ส าเนาทะเบียนบ้าน            จ านวน   ๑  ฉบับ 
   5.๕    ส าเนาบัตรประชาชน                   จ านวน   ๑  ฉบับ 
   5.6    กรณีผู้ชายให้แนบส าเนา ใบ สด.9 (ถ้ามี)      จ านวน   1  ฉบับ 
      5.7    เอกสารรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้าน หรืออาจารย์ประจ าสถาบันการศึกษาท่ีเรียนจบ         
                     (ขอแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสูงเนิน ให้น ามาในวันสอบ)  จ านวน   ๑  ฉบับ  
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   5.8    หากได้รับคัดเลือก ให้ตรวจร่างกายและส่งใบรับรองแพทย์ประกอบการรายงานตัว  
                       จ านวน  1  ฉบับ 

6.   ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐ บาท 
    (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

 7.   การคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน 
7.๑    ภาคความรู้ทั่วไปโดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเกี่ยว   

  กับการล้างอุปกรณ์เครื่องมือตามกระบวนการ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการห่อ ห่ออุปกรณน์ าเข้า    
  เครื่องนึ่ง การปูเตียงผู้ป่วย การล้างมือให้ถูกวิธี สัมภาษณ์ทดสอบความรู้สถานที่ท างานจริง 

7.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์  

 8.  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร                                                                                                  
 วันที ่14-23  กรกฎาคม  2564   ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)                                          
สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสูงเนิน  อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก  วันที่  27  กรกฎาคม  2564   ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์                         

9.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน                
   วันที ่29  กรกฎาคม  2564  โรงพยาบาลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
   จะท าการสอบแข่งขัน    
    สอบข้อเขียน     เวลา   ๐๘.3๐ – ๑๐.๐๐ น.  ห้องประชุมปรางค์เมืองแขก อาคารแหลมทอง 3 
    สอบภาคปฏิบัติ  เวลา   ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ห้องปฏิบัติงานประจ าตึกผู้ป่วยใน  
    สอบสัมภาษณ์    เวลา  ๑3.30  เป็นต้นไป   ห้องประชุมปรางค์เมืองแขก อาคารแหลมทอง  3   
 

10. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
 10.๑   เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ

 และเมื่อรวมคะแนนทุกภาคจะต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 10.๒  ประกาศผลการคัดเลือกที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสูงเนิน                                     

         วันที่  30  กรกฎาคม 2564   เวลา  09.๐๐ น. โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๘๒ ต่อ ๑๒๑ , ๑๒๘ 
 

๑1.   การรายงานตัว  
    ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวที่ งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสูงเนิน  
    วันที่ 2  สิงหาคม   ๒๕๖4   เวลา ๐8.3๐ น.  

 ๑1.๑  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องท าสัญญา และค้ าประกันการท างานด้วยเงินสด   
  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท จะได้รับเงินคืนเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญา นับจากวันบรรจุ 

     ครบ ๒ ปี หากไม่มา รายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกผู้ที่ผ่านการ
  คัดเลือกในอันดับส ารองมา แทนตามล าดับ 

 ๑1.๒   เริ่มทดลองปฏิบัติงาน วันที่  3  สิงหาคม  2564  เวลา ๐7.3๐ น. ทีก่ลุ่มงานการพยาบาล  
            โรงพยาบาลสูงเนิน  



 

๔ 

  

  รายละเอียดต่าง ๆ สอบถามได้ที่งานธุรการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสูงเนิน 
   โทร ๐  ๔๔๒๘ ๖๔๒๒ – ๓   ต่อ ๑21 , ๑๓๔ , ๑๙๑   
 

                              ประกาศ    ณ    วันที่  14  กรกฎาคม  2564 
 
 
                   (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
               นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน            
 


