
 
 

 

 

                                               ประกาศโรงพยาบาลสันทราย  

                                  เรื่อง จางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 

                                              ------------------------------------- 

                     ดวย โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกจาง

เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสันทราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14 ตําแหนง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

 1.  ช่ือตําแหนง กลุมงานและรายละเอียดการจางงาน 

    1.1 กลุมงานตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ  (ก)  

          ช่ือตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ     

           - กลุมงานการพยาบาล     จํานวน  1  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 18,460 บาท 
 

    1.2 กลุมงานตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ  (ก) 

          ช่ือตําแหนง  นักกายอุปกรณ 

          - กลุมงานเวชกรรมฟนฟู     จํานวน  1  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 18,200 บาท 
 

    1.3 กลุมงานตามลักษณะงาน  เทคนิค 

          ช่ือตําแหนง  นายชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

           - กลุมงานบริหารท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 11,500 บาท 
 

    1.4 กลุมงานตามลักษณะงาน  เทคนิค 

          ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 

          - กลุมงานบริหารท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 9,690บาท 
 

    1.5 กลุมงานตามลักษณะงาน  เทคนิค 

          ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  

          - กลุมงานบริหารท่ัวไป     จํานวน  2  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 9,690 บาท 
 

    1.6 กลุมงานตามลักษณะงาน  เทคนิค 

          ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ 

          - กลุมงานบริหารท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 11,500 บาท 

 

1.7 กลุมงานตามลักษณะงาน… 
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    1.7 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  ผูชวยทันตแพทย 

          - กลุมงานทันตกรรม     จํานวน  3  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 9,400 บาท 
 

    1.8 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  ผูชวยพยาบาล 

          - กลุมงานการพยาบาล     จํานวน  3  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 8,500 บาท 
 

    1.9 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข    

          - กลุมงานการพยาบาล     จํานวน  4  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 7,500 บาท 
 

    1.10 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  พนักงานเปล 

          - กลุมงานการพยาบาล     จํานวน  2  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 7,500 บาท 
 

    1.11 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 

          - กลุมงานบริหารท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 8,000 บาท 
 

    1.12 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  พนักงานบริการ 

          - กลุมงานการพยาบาล  งานจายกลาง   จํานวน  1  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 7,500 บาท 
 

    1.13 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  พนักงานซักฟอก 

          - กลุมงานการพยาบาล     จํานวน  4  อัตรา 

           - อัตราคาจาง 7,500 บาท 
 

    1.14 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  พนักงานประกอบอาหาร 

          - กลุมงานการพยาบาล     จํานวน  1  อัตรา 

          - อัตราคาจาง 7,500 บาท 

 

1.15 กลุมงานตามลักษณะงาน … 
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    1.15 กลุมงานตามลักษณะงาน  บริการ 

          ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย 

          - ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร   จํานวน  1  อัตรา 

          - อัตราคาจาง 8,690 บาท 
 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

(1)  มีสัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว 
(3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูใหญบานและ    

ผูชวยผูใหญบาน 
(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(6)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ จิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือน 
(7)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําสวนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(8)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(9)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(10)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
(11)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือ  ความผิดลหุโทษ 
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(14) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(15)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
(16)  ไมเปนผูท่ีมีประวัติอาชญากรรม 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามเอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 

3. การรับสมัคร… 
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 3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร   

ใหผูมีความประสงคขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ท่ีงานการเจาหนาท่ี กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ชั้ น  5  อ า ค า ร ผู ป ว ย น อ ก แ ล ะ อุ บั ติ เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น  โ ร ง พ ย า บ า ล สั น ท ร า ย  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม                           

ตั้งแตวันท่ี 1 - 7 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 
 

3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถาย        

ครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน  1 รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล หลังรูปทุกรูป 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

3. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) และสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาวุฒิบัตร 

(เฉพาะผูท่ียังไมไดรับปริญญาบัตร) อยางละ  1 ฉบับ ท่ีแสดงวาตรงกับตําแหนงสมัครดังกลาว โดยจะตอง

สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2565  

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาขางตนมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร, 

ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

4. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐาน

การสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไว  
 

3.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก 

ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ 30 บาท ในกรณีท่ีสมัคร

สอบคัดเลือกหลายตําแหนงในครั้งเดียวกันใหเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงตอๆ ไป เพียงครึ่งหนึ่งของอัตรา

ดังกลาว คาธรรมเนียมจะไมจายคืนเม่ือประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิ์แลว 
 

3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี

สิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ สําหรับผูนั้น 
 

 4.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน 

     โรงพยาบาลสันทราย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวัน ท่ี  11 กรกฎาคม 2565                  
ณ บอรดประชาสัมพันธหนาหองกลุมงานบริหารท่ัวไป ชั้น 5 อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสันทราย และ www.sansaihospital.com     
 

                 5. หลักเกณฑและวิธีการ… 

http://www.sansaihospital.com/




รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 

ช่ือตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 18,460 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวของโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและ

อนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 

ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยใหการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวิชาชีพ ชวยเหลือแพทยกระทําการ

รักษาโรค ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการโดยอาศัยหลัดวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ 

วินิจฉัยปญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ 

ศึกษา วิเคราะห คิดคน พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูใน

มาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานการ

พยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมอุปกรณท่ีใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและ

บําบัดรักษา จัดเตรียมและสงเครื่องมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเครื่องมือ

พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและการบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุง

ครรภ การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตรและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน

สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 

  3. ชายหรือหญิง อายุตั้งแต 22 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 

ช่ือตําแหนง  นักกายอุปกรณ 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 18,200 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางกายอุปกรณ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจและประเมินผูปวย

หรือผูพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใชวิธีการทางกายอุปกรณ ไดแก ความรูทางดานกายวิภาคศาสตร 

สรีรวิทยาชีวกลศาสตร วัสดุศาสตร พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร การฟนฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรค           

ท่ีกอใหเกิดความพิการ กายอุปกรณเสริม กายอุปกณเทียม ฯลฯ เพ่ือนนําไปใชในการผลิต ดัดแปลง หรือแกไข

กายอุปกรณท่ีเหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุและสวนประกอบท่ีจะนํามาผลิต ตลอดถึงฝก

วิธีการใช การดูแลรักษา การประเมิน และติดตามผลการใช โดยรวมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย รวมถึงการศึกษาวิจัย คนควาเทคโนโลยีดานกายอุปกรณ ใหคําปรึกษา แนะนํา 

ฝกอบรมเก่ียวกับวิทยาการทางการอุปกรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ

ศาสตร ปละไดรับอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ 

  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน

สําคัญเรงดวน  

  3. เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต 22 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน เทคนิค 
 

ช่ือตําแหนง  นายชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 11,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟาซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงาน สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ 

ติดต้ัง ซอม ประกอบ ประดิษฐ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ

อุปกรณเครื่องใชท่ีเก่ียวกับระบบไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

รวบรวมจัดทําสถิติ ขอมูล และบันทึกประวัติการใช จัดทําบัญชีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับ

ระบบไฟฟาและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟา

กําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือ

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน

สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 

  3. เพศชาย อายุตั้งแต 22 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความสามารถท่ัวไป และความรู  
 ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

 
100 

 
100 

 

 
สอบขอเขียน 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 200 คะแนน 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน เทคนิค 
 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 9,690 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางการพัสดุท่ัวไปของสวนราชการ ซ่ึงมีลักษณะท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา    

จัดซ้ือ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา

ใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญา 

และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ หรือสัญญาจางและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี      
ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการท่ัวไป  

2. สามารถปฏิบัติ งานได ท้ั งในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ                
ในกรณีท่ีมีงานสําคัญเรงดวนได 

3. มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ มีความอดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธดี 
4. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 22 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความสามารถท่ัวไป และความรู  
 ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 
- ทดสอบตัวอยางงาน 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
100 
100 

 
สอบขอเขียน 

 
สอบปฏิบัติ 
สัมภาษณ 

 
รวม 300 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน เทคนิค 
 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 9,690 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทําขอมูล ซ่ึงมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร

สิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

และเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การ

จัดทํา การบันทึก การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ

ประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี      
ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการท่ัวไป  

2. สามารถปฏิบัติ งานได ท้ั งในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ                
ในกรณีท่ีมีงานสําคัญเรงดวนได 

3. มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ มีความอดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธดี 
4. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 22 -  35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความสามารถท่ัวไป และความรู  
 ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 
- ทดสอบตัวอยางงาน 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
100 
100 

 
สอบขอเขียน 

 
สอบปฏิบัติ 

สอบสัมภาษณ 
 

รวม 300 คะแนน 
 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน เทคนิค 
 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 11,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินงานของ

รัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล รวบรวมขอมูลและขาวสารตาง ๆ ชวยจัดทําเอกสารขาวสาร เพ่ือนําออก

เผยแพร ชวยสํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการดาน

ประชาสัมพันธในการติดตอตอนรับ อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอใหความรูในเรื่องท่ัว ๆ ไป ชี้แจง ตอบ

ปญหาขอของใจตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใยระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก หรือสาขาวิชาการ

โฆษณาและการประชาสัมพันธ หรือ 

  2. ไดรับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน

สําคัญเรงดวนได 

3. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 22 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความสามารถท่ัวไป และความรู  
 ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 
- ทดสอบตัวอยางงาน 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
100 
100 

 
สอบขอเขียน 

 
สอบปฏิบัติ 
สัมภาษณ 

 
รวม 300 คะแนน 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  ผูชวยทันตแพทย 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 9,400 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางดานการชวยเหลือทันตแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการ 

การรักษาพยาบาลทางดานทันตกรรรม ใหกับผูมารับบริการ รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคท่ี

เก่ียวกับชองปากและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือ 

  2. มีความรู ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงาน   

ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยไดผานการอบรมหลักสูตรผูชวยทันตแพทยหรือหลักสูตรดานบริการ

ทันตกรรม จากสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานท่ีมีความเปนมาตรฐานทางวิชาชีพ 

  3. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน

สําคัญเรงดวน  

  4. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 18 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  ผูชวยพยาบาล 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 8,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาลท่ีเก่ียวกับการใหบริการทางการพยาบาลข้ันมูลฐานแกผูปวย 

ทางรางกายหรือจิตท่ีมีอาการในระยะไมรุนแรงหรือไมเปนอันตราย ตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไวในดาน

การรักษาพยาบาล ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรค ดานการฟนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป 
  2. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมตอนปลาย 
  3. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน
สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 
  4. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 18 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 7,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการชวยเหลือคนไข หรือ

ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใชบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุม

ปองกันโรค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน 
  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน
สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 

3. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 18 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  พนักงานเปล 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 7,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน     

พรอมดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน  
  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน
สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 
  3. เพศชาย อายุตั้งแต 18 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 8,000 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญในการขับรถยนตของทางราชการประเภท

ตาง ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต 

แกไขขอขัดของในการใชรถยนตดังกลาว และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไดวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

คุณวุฒิอยางท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน 

  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณี        

ท่ีมีงานสําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 

  3. เพศชาย อายุตั้งแต 25 - 45 ปบริบูรณ 

  4. ตองมีประสบการณเก่ียวกับการขับรถยนตมาแลวไมนอยกวา 2 ป และมีใบอนุญาตขับรถ 

ชนิดรถยนตสวนบุคคล หรือรถยนตสาธารณสะ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ทดสอบตัวอยางงานกับตําแหนง 
- ความรูความเหมาะสม 

 
100 
100 

 
สอบปฏิบัติ 

สอบสัมภาษณ 
 

รวม 200 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  พนักงานบริการ ปฏิบัติงานหนวยจายกลาง กลุมงานการพยาบาล 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 7,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทําความสะอาด ตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีสนับสนุนทาง

การแพทย พรอมดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดอาคารสถานท่ี บริเวณแวดลอมและครุภัณฑประจํา

หนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน 

  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน
สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 

3. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 18 - 35 ปบริบูรณ 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  พนักงานซักฟอก 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 7,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการซัก อบ รีดผาและวัสดุท่ีใชแทนผา ดวยเครื่องซักผาอัตโนมัติหรือมือ 

ใหสะอาด ปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด และบํารุงรักษาทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช 

อุปกรณตางๆใหมีสภาพคงทนพรอมใชงานตลอดเวลา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน 

2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน
สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 

3. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 18 - 45 ป 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  พนักงานประกอบอาหาร 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 7,500 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานดานโภชนาการ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียม จัดซ้ือ กําหนดรายการ

อาหารและปรุงอาหารใหกับผูปวยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผูปวยท่ีตองใหอาหารทางสายยาง รวมถึงการ

ปรุงอาหารจัดเลี้ยงสําหรับใชในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน  
  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน
สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 
  3. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 18 - 35 ป 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจางเหมาบริการบุคคล 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

กลุมตามลักษณะงาน บริการ 
 

ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย 
 

คาจาง   ไดรับคาจางเปนเงิน 8,690 บาท 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข เก่ียวกับงานสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชนตามกลุมอายุ 

เชน งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน งานอนามัยวัยทํางาน และงานอนามัยผูสูงอายุ 

รวมท้ังงานรักษาพยาบาลรวมกับทีมงานท้ังภายในและภายนอกสถานบริการสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน 

  2. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีท่ีมีงาน

สําคัญเรงดวน และสามารทํางานเปนกะ ข้ึนเวรเชา บาย ดึก ได 

  3. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต 18 - 35 ป 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


