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ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 

............................................................... 

ด้วย โรงพยาบาลบางบ่อ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
เงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง) อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ชือ่ต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน  และรายละเอียดการจ้าง 
  

 1.1 กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป 
นักวิชาพัสดุ  *เพศชาย,หญิง    จ านวน 1 อัตรา 

 1.2 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 
พนักงานประจ าห้องยา *เพศชาย,หญิง   จ านวน 1 อัตรา 
พนักงานบริการ (รปภ)  *เพศชาย   จ านวน 1 อัตรา  
พนักงานบริการ (งานสิ่งแวดล้อม)  *เพศชาย  จ านวน 1 อัตรา  

(รายละเอียดต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้างตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
2.คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
 (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียนข้าราชการพลเรือน 
 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ 

๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย(1) ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ  
 
 
หมายเหตุ *ทุกต าแหน่งต้องไม่มีโรคประจ าตัว 
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3.การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลบางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 31  กรกฎาคม 2563 – 19 สิงหาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
(ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.)  
(ผู้สมัครจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุขภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง หรือ 
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุขภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุขภาพชน (ห้ามสวมกางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์) 

 ๓.๒ หลกัฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕X๒ เซนติเมตร (๑ นิ้ว) 

ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี(นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 
๒) ส าเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน ๑ ชุด   
ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของ

สถาบันการศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ 

กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิบัตรซึ่งจะต้อง  
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน            จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) และส าเนาทะเบียนบ้าน             จ านวน ๑ ฉบับ 
๕) ใบรับรองแพทยท์ี่หน่วยราชการออกให้ (ไม่เกิน 1 เดือน)         จ านวน ๑ ฉบับ 
๖) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถ้ามี) ส าเนา

ใบส าคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร อย่างละ ๑ ฉบับ 
๗) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพในสาขาที่สมัคร ส าหรับผู้ที่สมัครในต าแหน่งที่ก าหนดไว้

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ๆ จ านวน 1 ฉบับ 
๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)   

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงก ากับไว้ด้วย 
ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง  

พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น โรงพยาบาลบางบ่อ อาจจะ
ไม่รับสมัคร 

 ๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง พร้อมทั้งยื่นใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ การรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเลือก
ในครั้งนี้ของโรงพยาบาลบางบ่อ              
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4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 โรงพยาบาลบางบ่อ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่  ในการประเมินฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศรับ
สมัครงาน ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ และทางเว็บไซต์  http://www.bangbohos.go.th,กรมการ
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 
 

5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

 คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) การด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ใช้หลักเกณฑ์วิธีการสัมภาษณ์ 50 คะแนน ฝึกปฏิบัติหรือวิธีการอ่ืน
ใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรตามเอกสารท้ายประกาศ 10 คะแนน ( คะแนนเต็มรวม 60 คะแนน) 
 ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

6.เกณฑ์การตัดสิน 
 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

7.การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

 โรงพยาบาลบางบ่อ จะประกาศผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ และทางเว็บไซต์ http://www.bangbohos.go.th  
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อการสรรหาและเลือกสรรสิ้ นสุดลง หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 

8.การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงาน โดยให้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างตาม      
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และหรือ ตามที่คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลเห็นชอบและอนุมัติ        
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕    
 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดสมัครสอบ จะใช้เป็นเงื่อนไขในการรับเงินค่าจ้างสูงกว่าไม่ได้ 
 ทั้งนี้โรงพยาบาลบางบ่อ จะด าเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาคดังนั้น หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หรือช่วยให้ได้รับการบรรจุ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่างได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบด้วย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่      กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

http://www.bangbohos.go.th,กรมการจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
http://www.bangbohos.go.th,กรมการจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
http://www.bangbohos.go.th/
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รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานและคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ  
ฉบับลงวันที่ …...…กรกฎาคม...2563…. 

________________ 
 

1.ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงานและรายละเอียดการจ้างงาน    
  

   1.1 กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป 
 
ล าดับที ่ ต าแหน่ง กลุ่มงาน จ านวนรับสมัคร อัตราค่าจ้าง 

1 นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา 630/วัน(8 ช.ม.) 
 

 
    1.2 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ   
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง กลุ่มงาน จ านวนรับ
สมัคร 

อัตราค่าจ้าง 

1 พนักงานประจ าห้องยา 
 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

1 อัตรา 330/วัน(8 ช.ม.) 

2 พนักงานบริการ 
(รปภ.) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา 330/วัน(8 ช.ม.) 

3 พนักงานบริการ 
(สิ่งแวดล้อม) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา 330/วัน(8 ช.ม.) 

     
 
 
หมายเหตุ *ทุกต าแหน่งต้องไม่มีโรคประจ าตัว 
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