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

 
ต าแหน่งว่างในโรงพยาบาลบางบ่อ 

 

พนกังานบตัรรายงานโรค (งานเวชสถิติ กลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ)  *คา่จา้ง 330/วนั  จ านวน 1 อตัรา 

   (ไม่จ  ากดัเพศ วุฒิ ม.6, ปวช.)  

พนกังานบรกิาร (งานรกัษาความปลอดภยั กลุ่มงานบริหารทัว่ไป )  *คา่จา้ง 330/วนั  จ านวน 1 อตัรา 

   (เพศชาย  ไม่จ  ากดัวุฒิ) 

พนกังานบรกิาร (งานท าความสะอาด  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป )  *คา่จา้ง 330/วนั  จ านวน 2 อตัรา 

   (เพศหญิง ไม่จ  ากดัวุฒิ) 

 

พนกังานชว่ยเหลือคนไข ้(งานการพยาบาลผูป่้วยใน-ชาย กลุ่มงานการพยาบาล) คา่จา้ง 350/วนั  จ านวน 1 อตัรา 

    (ไม่จ  ากดัเพศ วุฒิ ม.3-ม.6) 

พนกังานชว่ยเหลือคนไข ้(งานการพยาบาลผูป่้วยใน-หญิง กลุ่มงานการพยาบาล)  *คา่จา้ง 350/วนั   จ านวน 1 อตัรา 

    (เพศหญิง วุฒิ ม.3-ม.6) 

พนกังานบรกิาร (งานหน่วยจา่ยกลาง) *คา่จา้ง 330/วนั   จ านวน 1 อตัรา    

   (เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6) 

พนกังานซกัฟอก (งานซกัฟอก กลุ่มงานบริหารทัว่ไป) *คา่จา้ง 330/วนั   จ านวน 1 อตัรา    

    (เพศชาย ไม่จ  ากดัวุฒิ) 



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

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้(กลุ่มงานการพยาบาล  งานการพยาบาลผูป่้วยใน-ชาย)  จ านวน 1 อตัรา  

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 350.-บาท/วนั 

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

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงานท่ีปฏบิติั 
 ปฏิบติังานทางดา้นการพยาบาล ซึง่มีลกัษณะงานทีป่ฏิบติัเก่ียวกบัการชว่ยเหลือคนไขห้รอืชว่ยเหลือแพทยแ์ละพยาบาลในการใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย     

    ดูแล บ ารุงรกัษา อุปกรณ ์เครือ่งมือ เครือ่งใชใ้นการบรกิารหลงัเสรจ็สิ้นการใชง้านใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานทีก่ าหนด  

สามารถปฏิบตังิานเป็นเวรผลดัได ้เวรเขา้ เวรบ่าย หรือเวรดกึ 

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

คุณสมบตัิ 

    -ไมจ่ ากดัเพศ 

    -อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 



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

เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้(กลุ่มงานการพยาบาล  งานการพยาบาลผูป่้วยใน-หญงิ)  จ านวน 1 อตัรา  

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -คา่ตอบแทน 350.-บาท/วนั 

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

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงานท่ีปฏบิติั 
  ปฏิบตัิงานทางดา้นการพยาบาล ซึง่มีลกัษณะงานทีป่ฏิบติัเก่ียวกบัการชว่ยเหลือคนไขห้รอืชว่ยเหลือแพทยแ์ละพยาบาลในการใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย   

    ดูแล บ ารุงรกัษา อุปกรณ ์เครือ่งมือ เครือ่งใชใ้นการบรกิารหลงัเสรจ็สิ้นการใชง้านใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานทีก่ าหนด  

สามารถปฏิบตังิานเป็นเวรผลดัได ้เวรเขา้ เวรบ่าย หรือเวรดกึ 

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

คุณสมบตัิ 

    -เพศหญิง 

    -อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 



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

เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนักงานซักฟอก (กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานซักซอก)   จ านวน 1 อัตรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศชาย 

    -อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -ค่าตอบแทน 330.-บาท/วัน 
    -ค่าตอบแทน OT 
    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

             ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการซกั อบ รีดผา้และวสัดุทีใ่ชแ้ทนผา้ ดว้ยเครื่องซกัผา้อตัโนมตัหิรือมือ ใหส้ะอาด ปลอดภยั ตามหลกัมาตรฐานที่

หน่วยงานก าหนด และบ ารุงรกัษาท าความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณต์า่งๆใหม้ีสภาพคงทนพรอ้มใชง้านตลอดเวลา และปฏิบตัหินา้ที่อื่นที่

เก่ียวขอ้ง 

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



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

เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาล งานหน่วยจ่ายกลาง)   จ านวน 1 อัตรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศชาย 

    -อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -ค่าตอบแทน 330.-บาท/วัน 
    -ค่าตอบแทน OT 
    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

                 ปฏิบตัิงานดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรกัษา และเตรียมความพรอ้มใชข้องอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช ้และอุปกรณ์การแพทย ์

ทีจ่  าเป็นตอ่การปฏิบตังิานใหส้ะอาด ปลอดภยั ในการใหบ้ริการ และปฏิบตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
       
 
                          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 3381065-6 ต่อ 227 
      เว็บไซค์  www.bangbohos.go.th 



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

เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค (กลุ่มประกันสุขภาพฯ งานเวชสถิติ)   จ านวน 1 อัตรา 

คุณสมบตัิ 

    -ไมจ่ ากดัเพศ 

    -อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -วุฒ ิม.3 – ม.6 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -ค่าตอบแทน 330.-บาท/วัน 
    -ค่าตอบแทน OT 
    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

           ปฏิบตังิานดา้นเวชระเบียน มีลกัษณะงานทีป่ฏิบตัใิหบ้ริการการจดัท าบตัรผูป่้วยประเภทตา่ง ในระบบสารสนเทศ คน้หาเพ่ืออ านวย

ความสะดวกใหแ้กผู่ม้ารบับริการ พรอ้มบนัทกึลงทะเบียนรหสัโรคตามระบบสากล และจดัเก็บเวชระเบียน แฟ้มประวตัผิูป่้วย ตามมาตรฐานที่

หน่วยงานก าหนด รว่มทัง้ปฏิบตังิานอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

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



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

เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานรักษาความปลอดภัย) จ านวน 1 อัตรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศชาย 

    -อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -ไมจ่ ากดัวุฒ ิ 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -ค่าตอบแทน 330.-บาท/วัน 
    -ค่าตอบแทน OT 
    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

                 ปฏิบตังิานในฐานะผูป้ฏิบตังิานดูแลรกัษาความปลอดภยัของอาคารสถานทีร่าชการ ดูแล สอดสอ่งและตรวจสอบความปลอดภยั

ทัง้กายนอก และภายในพ้ืนทีข่องหน่วยงานทีใ่หบ้ริการแกผู่ม้ารบับริการ ผูป่้วยและญาต ิและเจา้หนา้ที ่และอ านวยความสะดวกใหผู้ม้ารบับริการ 

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



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

เว็บไซค ์ www.bangbohos.go.th 

 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานท าความสะอาด ) จ านวน 2 อัตรา 

คุณสมบตัิ 

    -เพศหญิง 

    -อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ ์

    -ไมจ่ ากดัวุฒ ิ 

รายไดแ้ละสวสัดกิาร 

    -ค่าตอบแทน 330.-บาท/วัน 
    -ค่าตอบแทน OT 
    -คา่ตอบแทน(ฉบบัที1่1) 1,000.-บาท/เดอืน 

     (เมื่อบรรจเุป็นลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืนหรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    -สทิธิประกนัสงัคม เมื่อผา่นการประเมินการปฏิบตังิาน 

ลกัษณะงาน 

            ปฏิบตัหินา้ทีดู่แลรกัษาความสะอาดพ้ืนทีอ่าคารสถานทีโ่รงพยาบาล  ท าความสะอาดพ้ืนและหอ้งน า้ กระจก โตะ๊เกา้อี้ในพ้ืนพ้ืนที ่

รบัผดิขอบตามจดุพ้ืนทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  ดูแลวสัดุอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใชใ้นการท าความสะอาด 

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


