
  

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

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

       ดวยโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข               

เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร 

รวมทั้งแบบสัญญาจาง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

การกําหนดประเภทตําแหนงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมและการจัดทํากรอบอัตรากาํลงัพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ทั่วไป โดยมรีายละเอียด ดังตอไปน้ี 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจาง 

 ตําแหนงที่รับสมัคร  จํานวน  ๕  ตําแหนง  ๗  อัตรา คือ 

           ๑. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล    จํานวน ๑ อัตรา 

      ๒. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ    จํานวน ๑ อัตรา 

      ๓. ตําแหนงพนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค  จํานวน ๑ อัตรา 

      ๔. ตําแหนงพนักงานประกอบอาหาร   จํานวน ๑ อัตรา 

      ๕. ตําแหนงพนักงานเปล            จํานวน ๓ อัตรา 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

    คุณสมบัติท่ัวไป   

     ๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  

๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ 

หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืน 

๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

๘. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

/๙. คุณสมบัติ... 



      - ๒ - 

 

     ๙. คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคล    

เพื่อจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งน้ี ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ       

ของสวนราชการน้ัน (ถาม)ี 

หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

และตองนําใบรายงานผลการตรวจเอ็กซเรยปอดของโรงพยาบาลของรัฐ มาย่ืนดวย(หากไมมีใบรายงานผลตรวจ          

กรุณานําแผนเอ็กซเรย หรือแผนซีดีมาแสดงดวย) 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ใหระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

ดังบัญชีรายละเอียดแนบทาย 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมงาน

ทรัพยากรบุคคล กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (ช้ัน ๘ อาคารอํานวยการ) ต้ังแตวันที่ ๒๒ กันยายน  

๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

  (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว โดยถายไมเกิน ๑ ป 

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียนผลการเรียน 

และสําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรตอเน่ืองใหแนบมาพรอมน้ี)  

ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และ

ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง

อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 

(ในกรณีที่ช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองการผานงานจํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหนงใดที่กําหนดใหใชประสบการณ   

แทนคุณวุฒิ ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง) 

(๖) หนังสือรับรองการผานการเกณฑทหาร (สด.๙) หรือ (สด.๔๓) สําหรับผูสมัครเพศชาย 

จํานวน ๑ ฉบับ 

 

 

/(๗) ใบรบัรองแพทย... 

 

 



 

                    - ๓ - 

 

 (๗) ใบรับรองแพทย ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปด     

รับสมัคร) และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง 

  (๗.๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเช้ือ 

 (๗.๒) โรคเทาชางในระยะแพรกระจายเช้ือ 

  (๗.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

  (๗.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (๗.๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค    

ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 

ท้ังน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย   

 ๓.๓ คาสมัครสอบ     

 ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ ตําแหนงละ ๕๐ บาท  

       เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบั

ตําแหนง แตทั้งน้ีจะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ  

๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

      ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน       

ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด   

ตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร

ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัคร   

ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับ

ผูน้ัน และโรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะไมคืนคาสมัครสอบทุกกรณี 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด

วัน เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

      โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ และ กําหนดวัน เวลา สถานที ่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ บอรด ช้ัน ๘ 

อาคารอํานวยการ  โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th 

๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

              ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังน้ี 

 

 

        / หลักเกณฑ... 

 

                                           



 

            - ๔ - 

 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๑ 

- ความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนงทีเ่กี่ยวของกบัการปฏิบัติงานในหนาที ่

 

๑๐๐ 

 

สอบขอเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒ 

- ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ทีเ่หมาะสมกับตําแหนง 

มนุษยสัมพันธ การประสานงาน การคิดวิเคราะห การสื่อสารโดย

การพูด 

 

๑๐๐ 

 

สอบสัมภาษณ 

รวม ๒๐๐  

              โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กอน และผูผานการประเมินใน

ครั้งที่ ๑ ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ตอไป               

๖. เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

 ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารบัการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะตอง

เปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๑ ไมตํ่ากวา รอยละ ๖๐  

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  และ

สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมิน

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนน               

ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เทากันใหพิจารณากําหนดเลือกความรู

ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาก็ได 

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

               โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บอรดชั้น ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง 

www.yrh.moph.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 

๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี  

หรืออาจไมข้ึนบัญชีก็ได 

 

 

 

 

/๘. การจัดทํา... 
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๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

      ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราชกําหนด 

๙. ขอคําชี้แจงเพ่ิมเติม 

      บุคคลที่ไดรับการจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้ังแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป 

หากตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาสิทธิ

ประโยชนเกี่ยวกับ การไดรับเงินเดือน การใหไดรับเงินเดือนกรณีไดรับวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน การเลื่อนเงินเดือน 

การนับระยะเวลาเพื่อประโยชนในการแตงต้ังตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

      (นายพงษนรินทร  ชาติรังสรรค) 

              ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

       โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

๑.  ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

     กลุมตามลักษณะงาน   กลุมบริหารทั่วไป 

ชื่อตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 

     ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากร

บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงการสรร

หา การบรรจุ และการแตงต้ัง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย และการออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม 

อัตราวาง     ๑   อัตรา 

 คาจาง     ๑๓,๓๐๐   บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาการจาง   วันเริ่มสัญญาจางถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

              ไดรับปริญญาตร ีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี  

๒.  ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

กลุมตามลักษณะงาน  เทคนิค 

ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

    ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ

การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ

หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการ

เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง    ๑    อัตรา 

 คาจาง     ๑๐,๒๐๐  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาการจาง   วันเริ่มสัญญาจางถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

           ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 
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๓.  ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

กลุมตามลักษณะงาน  บริการ 

ชื่อตําแหนง  พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

     ปฏิบัติงานใหบริการทางรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี

รักษาเวชศาสตรนิเคลียร ในการเตรียม อุปกรณ เครื่องมือ ดานรังสี และเครื่องมือทางการแพทยที่ใชตรวจ

วินิจฉัยโรค ชวยเหลือรังสีแพทย นักรังสีเทคนิค หรือเจาพนักงานรังสีการแพทย ในการจัดเตรียมผูปวยเขารับ

บริการและตรวจสอบบํารุงรักษาทําความสะอาด อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องถายรังสีตาง ๆ ภายใน

หองรังสีใหอยูในสภาพปลอดภัยและใชงานได และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง    ๑     อัตรา 

คาจาง     ๗,๕๙๐   บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาการจาง   วันเริ่มสัญญาจางถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

     ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

กลุมตามลักษณะงาน  กลุมบริการ   

ชื่อตําแหนง  พนักงานประกอบอาหาร 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงานดานโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กําหนดรายการ

อาหารและปรุงอาหารใหกับผูปวยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรงและผูปวยที่ตองใหอาหารทางสายยาง รวมถึงการ

ปรงอาหารจัดเลี้ยงสําหรับใชในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง     ๑    อัตรา 

คาจาง     ๗,๕๙๐ บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาการจาง   วันเริ่มสัญญาจางถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

      ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน 
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๕. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

กลุมตามลักษณะงาน  กลุมบริการ   

ชื่อตําแหนง  พนักงานเปล     

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการดวยรถเข็นน่ังและเปลนอน พรอมดูแล

บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่

เกี่ยวของ 

อัตราวาง     ๓   อัตรา 

คาจาง          ๗,๕๙๐   บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาการจาง   วันเริ่มสัญญาจางถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

       ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน 


