
       

                      

                                ตดิตอ่สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ 

    กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป ช ัน้ 2 ตกึอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวนัและเวลาราชการ เบอรโ์ทรศพัท ์02 3381065-

6 ตอ่ 227 
     เวบ็ไซค ์ www.bangbohos.go.th 

 

 
ต าแหน่งว่างในโรงพยาบาลบางบ่อ 

 พนกังานประกอบอาหาร(กลุ่มงานโภชนศาสตร)์ *คา่จา้ง 360/วนั 

   จ านวน 4 อตัรา  (เพศหญิง ไม่จ  ากดัวุฒิ) 

พนกังานเวรเปล(งานการพยาบาลผูป่้วยอุบตัิเหตุฉกุเฉินและนิติเวช) *คา่จา้ง 360/วนั 

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

พนกังานประจ าหอ้งยา (กลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค) *คา่จา้ง 360/วนั 

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

พนกังานชว่ยเหลือคนไข ้(กลุ่มงานทนัตกรรม) *คา่จา้ง 360/วนั 

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

พนกังานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาลหอ้งคลอด) *คา่จา้ง 360/วนั 

   จ านวน 1 อตัรา  (เพศหญิง ไม่จ  ากดัวุฒิ) 

พนกังานซกัฟอก(กลุ่มบริหารงานทัว่ไป) *คา่จา้ง 360/วนั 

   จ านวน 1 อตัรา  (เพศหญิง ไม่จ  ากดัวุฒิ) 

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



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานประกอบอาหาร(กลุ่มงานโภชนศาสตร)์   จ านวน 4 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศหญิง 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒิ ม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

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

     (เม่ือบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดือนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สิทธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบติังาน 
ลกัษณะงาน 

                 ปฏิบติังานในฐานะพนกังานประกอบอาหาร  มีลกัษณะงานทีป่ฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเตรยีม  การจดัซื้อ  และปรุงอาหาร

ตามรายการใหก้บัผูป่้วยพิเศษ  สามญั  อาหารเฉพาะโรค  หรอืผูป่้วยทีต่อ้งใหอ้าหารทางสายยาง  หรอือาหารจดัเลี้ยง  ส าหรบัการ

ประชุม อบรม สมัมนา  รวมทัง้ดูแลท าความสะอาดสถานทีใ่หบ้รกิาร  เป็นไปตามหลกัมาตรฐาน  ภายใตก้ารก ากบั  ตรวจสอบ  

ของผูบ้งัคบับญัชา 
      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานเวรเปล (งานการพยาบาลผูป่้วยอุบตัเิหตุฉกุเฉนิและนิตเิวช กลุ่มงานการพยาบาล) จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศชาย 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒิ ม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 360 บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

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

     (เม่ือบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดือนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สิทธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบติังาน 

ลกัษณะงาน 

ปฏิบตังิานเกี่ยวกบัการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยของหน่วยบรกิารดว้ยรถเข็นนัง่และเปลนอน พรอ้มดแูลบ ารุงรกัษา ท าความสะอาด

อุปกรณ ์เครือ่งมือเครือ่งใช ้ทีจ่  าเป็นตอ่การปฏิบตังิาน และปฏิบตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานประจ าหอ้งยา(กลุ่มงานเภสชักรรม)   จ านวน 3 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -ไม่จ  ากดัเพศ 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒิ ม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

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

     (เม่ือบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดือนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สิทธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบติังาน 
ลกัษณะงาน 

 ปฏิบติังานดา้นการจา่ยยาและแบ่งบรรจยุา ซึง่มีลกัษณะงานทีป่ฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเตรียมและท าความสะอาดอุปกรณ ์เครื่องมือ 

เครื่องใช ้ในการแบ่งบรรจยุา จดัยาตามใบสัง่ยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆในสงักดั ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสถานทีห่อ้งจา่ย

ยาและคลงัยาเพ่ือป้องกนัอุบติัการณท์ีจ่ะเกิดข้ึน และปฏิบติัหนา้ทีอ่ื่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานช่วยเหลอืคนไข(้กลุ่มงานทนัตกรรม)   จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -ไม่จ  ากดัเพศ 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒิ ม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

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

     (เม่ือบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดือนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สิทธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบติังาน 
ลกัษณะงาน 

 ปฏิบตัิงานดา้นการชว่ยเหลือทนัตแพทย ์ซึง่มีลกัษณะทีป่ฏิบติัเก่ียวกบัการใหบ้ริการการรกัษาทางดา้นทนัตกรรม ใหก้บัผูม้ารบับริการ 

ชว่ยเหลือการปฏิบตัิงานของทนัตแพทยใ์นการท าหตัการตา่งๆ เตรียมความพรอ้มในการใหบ้ริการ เชน่ ดูแล บ ารุงรกัษา ท าความสะอาดบริเวณ

พ้ืนทีใ่หบ้ริการ จดัเตรียมเครื่องมือเครื่องใช ้ใหมี้สภาพคงทนตามมาตรฐานทีห่น่วยงานก าหนด และปฏิบติัหนา้ทีอ่ื่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานบรกิาร(กลุ่มงานการพยาบาลหอ้งคลอด)   จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -ไม่จ  ากดัเพศ 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒิ ม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

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

     (เม่ือบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดือนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สิทธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบติังาน 

ลกัษณะงาน 

  ปฏิบติัหนา้ทีดู่แลรกัษาความสะอาดพ้ืนทีอ่าคารสถานทีโ่รงพยาบาล  ท าความสะอาดพ้ืนและหอ้งน า้ กระจก โตะ๊เกา้อี้ ในพ้ืนพ้ืนที ่

รบัผิดชอบตามจดุพ้ืนทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  ดูแลวสัดุอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใชใ้นการท าความสะอาด และปฏิบติัหนา้ทีอ่ื่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานซกัฟอก(กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป)   จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัิ 

    -ไม่จ  ากดัเพศ 

    -อายุไม่ต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒิ ม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 360.-บาท/วนั 

    -คา่ตอบแทน OT 

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

     (เม่ือบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดือนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สิทธิประกนัสงัคม เม่ือผา่นการประเมินการปฏิบติังาน 

ลกัษณะงาน 

  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการซกั อบ รีดผา้และวสัดุทีใ่ชแ้ทนผา้ ดว้ยเครื่องซกัผา้อตัโนมติัหรือมือ ใหส้ะอาด ปลอดภยั ตามหลกัมาตรฐานที่

หน่วยงานก าหนด และบ ารุงรกัษาท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณต์า่งๆใหมี้สภาพคงทนพรอ้มใชง้านตลอดเวลา และปฏิบติัหนา้ทีอ่ื่น

เก่ียวขอ้ง 

      
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 


