
 

 
ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เรื่อง รับสมัครบุคคล 

เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
---------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงพยาบาลลี้ มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน   
รายคาบ)  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และจ านวนอัตราว่าง 
พยาบาลวิชาชีพ                        จ านวน   5        อัตรา 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จ านวน   2        อัตรา 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป 

  2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา36  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน พ.ศ. 2551 
 2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  
 (1) มีสัญชาติไทย  
 (2) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไมเ่กิน 35 ปี   
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวตัรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
 (6) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 (7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น  
 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นรังเกียจของสังคม  
 (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแตเ่ป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระท าไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิหาสกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน  
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท า การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
ผู้ขาดคุณสมบัติตาม (8)(10)(11)(12)(13)(14) จะมีสิทธิสมัครสอบต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก กพ. แล้ว      
ส าหรับ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (4)และ(5)มีสิทธิสมัครสอบได้แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ก็
ต่อเมื่อพ้นจาก ต าแหน่งแล้ว  
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๓. รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งรายละเอียดปรากฏ 
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

๔. การรับสมัคร 
๔.๑   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่      
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565                       
เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.3๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

๔.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป 
 (๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  แสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๓)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๔)   ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับ
หลักฐานการสมัคร ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๕)   ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าเป็นผู้ไม่มีโรคประจ าตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะปฏิบัติงาน 
(6)   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

(ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 

      ๔.๓   เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้องทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ต าแหน่งที่สมัคร ดังกล่าว ให้ถือเอาค าชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการสอบเป็นที่สุด และ
ให้ถือว่าการรับสมัครสอบครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลลี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
สอบ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั้น 2 อาคารตึกอุบัติเหตุ 
และทาง https://www.leehospital.org 
 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขัน มี ดังนี้ 

๖.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนและ 
6.2  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
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๗. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 
   การประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้
ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

    การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล แต่ถ้า
มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 

   ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ และถึงล าดับที่ ที่จะรับการจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้
ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได ้
    หากโรงพยาบาลลี้ ต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิการศึกษาใกล้เคียงกัน และมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต าแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชี
ไว้ ก็สามารถน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปประเมินในต าแหน่งดังกล่าวก็ได้  

 
ประกาศ ณ วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 

                                                
(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดท้ายประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่  21 ตุลาคม 2565 

เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน รายคาบ) 

 
๑. ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

ชื่อต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 

อัตราว่าง    5  อัตรา 

ค่าตอบแทน    วันละ 900 บาท และเพ่ิมค่าจ้างทุกปี 

มีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการ (ฉ11)    
ตาม ระเบียบโรงพยาบาลลี้ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเป็นเวรผลัด (เช้า – บ่าย – ดึก) ปฏิบัติการพยาบาล
โดยตรงกับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพที่เก่ียวข้อง โดย
ใช้ความรู้ความสามารถ ทางศาสตร์และศิลปะการพยาบาล หลักวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการพยาบาล
และแนวปฏิบัติที่ ก าหนด ครอบคลุม 4 มิติคือ การรักษาพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 
การฟ้ืนฟู สภาพผู้ป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติและการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง โดย
ใช้ร่วมกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล ร่วมวางแผนและด า เนินการพัฒนา ระบบงาน 
ประสานงาน บริการข้อมูลวิชาการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ของพยาบาล ผู้มีประสบการณ์
มากกว่า พยาบาลพ่ีเลี้ยง หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือ
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ชื่อต าแหน่ง    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

จ านวน     2  อัตรา 

ค่าตอบแทน    วันละ 300 บาท 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ ตามตารางการปฏิบัติงาน ในเวรผลัดเช้า – บ่าย – ดึก และตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ลักษณะงาน (Job description) 

     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
     1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ
จัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวน
เพียงพอ ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 
     2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 
     3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 
     4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มี
คุณภาพ 
     5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป
ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
     7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     8. ร่วมพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้รับบริการและคุณภาพของหน่วยงานและองค์กรตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

เพศชาย หรือ หญิง  ได้รับวุฒิการศึกษาข้ันต่ า มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 


