
       
                      
                                ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี  
    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
     เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 
 

 
ต าแหน่งว่างในโรงพยาบาลบางบ่อ 

 พนกังานประกอบอาหาร(กลุม่งานโภชนศาสตร)์  *คา่จา้ง 360/วนั    

   จ านวน 2 อตัรา  (เพศหญิง วุฒิ ม.3-ม.6) 

พนกังานเวรเปล(งานการพยาบาลผูป่้วยอุบตัิเหตุฉุกเฉินและนิติเวช)  *คา่จา้ง 360/วนั   

จ านวน 1 อตัรา (เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6) 

พนกังานขบัรถยนต ์(กลุม่งานบริหารทัว่ไป) *คา่จา้ง 360/วนั  
จ านวน 1 อตัรา (เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6) 

พนกังานซกัฟอก(กลุม่งานบริหารทัว่ไป) *คา่จา้ง 360/วนั 

จ านวน 1 อตัรา (ไม่จ ากดัเพศ วุฒิ ม.3-ม.6)- 

พนกังานประจ าหอ้งยา (กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค) *คา่จา้ง 360/วนั 

จ านวน 1 อตัรา (ไม่จ ากดัเพศ วุฒิ ม.3-ม.6) 

 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต ์ (กลุ่มงานบริหารทัว่ไป งานยานพาหนะ) จ านวน 1อตัรา 

รายไดแ้ละสวสัดิการ 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 
    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงานท่ีปฏบิตัิ 

 ปฏิบตังิานในฐานะพนกังานขบัรถยนต ์ โดยท าหนา้ทีข่บัรถยนตข์องทางราชการประเภทตา่ง ๆ  รวมทัง้ดูแล  

บ ารุงรกัษา  และสถานทีบ่ริเวณจอดรถ  ภายใตก้ารก ากบั  ตรวจสอบของผูบ้งัคบับญัชา และปฏิบตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
  

      
           
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 
 

คุณสมบตัิ 

    -เพศชาย 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานเวรเปล (งานการพยาบาลผูป่้วยอุบตัเิหตุฉุกเฉนิและนิตเิวช กลุ่มงานการพยาบาล) จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศชาย 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดิการ 

    -คา่ตอบแทน 360 บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยของหน่วยบริการดว้ยรถเข็นนัง่และเปลนอน พรอ้มดูแลบ ารุงรกัษา ท าความ

สะอาดอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้ทีจ่  าเป็นตอ่การปฏิบตังิาน และปฏิบตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานประกอบอาหาร(กลุ่มงานโภชนศาสตร)์   จ านวน 2 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศหญงิ 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดิการ 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบตังิาน ลกัษณะงาน 

                 ปฏิบติังานในฐานะพนกังานประกอบอาหาร  มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเตรียม  การจดัซื้อ  และปรุง

อาหารตามรายการใหก้บัผูป่้วยพิเศษ  สามญั  อาหารเฉพาะโรค  หรือผูป่้วยที่ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง  หรืออาหารจดัเล้ียง  

ส าหรบัการประชุม อบรม สมัมนา  รวมทัง้ดูแลท าความสะอาดสถานที่ใหบ้ริการ  เป็นไปตามหลกัมาตรฐาน  ภายใตก้ารก ากบั  

ตรวจสอบ  ของผูบ้งัคบับญัชา 
      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานซกัฟอก(กลุ่มงานบริหารทัว่ไป)   จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -ไม่จ ากดัเพศ 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดิการ 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

                 ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการซกั อบ รีดผา้และวสัดุทีใ่ชแ้ทนผา้ ดว้ยเครื่องซกัผา้อตัโนมตัหิรือมือ ใหส้ะอาด 

ปลอดภยั ตามหลกัมาตรฐานทีห่น่วยงานก าหนด และบ ารุงรกัษาท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณต์า่งๆใหม้ี

สภาพคงทนพรอ้มใชง้านตลอดเวลา และปฏิบตัหินา้ทีอ่ืน่เก่ียวขอ้ง 
      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานประจ าหอ้งยา(กลุ่มงานเภสชักรรม)   จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -ไม่จ ากดัเพศ 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดิการ 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

 ปฏิบตังิานดา้นการจา่ยยาและแบ่งบรรจยุา ซึง่มีลกัษณะงานทีป่ฏิบตัเิกี่ยวกบัการจดัเตรยีมและท าความสะอาดอุปกรณ ์เครือ่งมือ 

เครือ่งใช ้ในการแบ่งบรรจยุา จดัยาตามใบสัง่ยาหรอืใบเบิกจากหน่วยงานตา่งๆในสงักดั ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของสถานทีห่อ้ง

จา่ยยาและคลงัยาเพ่ือป้องกนัอุบตักิารณท์ีจ่ะเกิดข้ึน และปฏิบตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 


