
 
(ส าเนา) 

ประกาศโรงพยาบาลระยอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

….……………………………….. 
 

  ด้วยโรงพยาบาลระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจา้งงาน     
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากวา่สิบแปดปี  

  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ... 
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  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม       
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๒ อาคารบริการ 
๑๒ ชั้น โรงพยาบาลระยอง ตั้งแต่วันที่  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวันและ
เวลาราชการ โทร ๐ ๓๘๖๑ ๑๑๐๔ ต่อ ๒๓๐๑-๑๑ หรือผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
www.rayonghospital.net  

 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับ

สมัคร) จ านวน ๓ รูป 
(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียนผลการเรียนหรือ 

ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียบผลการเรียน(Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)       
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ   
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง   
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เชน่ ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลใน

หลักฐานการสมัครไม่ตรงกนั) อย่างละ  ๑  ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 
 
 
 
 

๓.๓ ค่าสมคัรสอบ 

http://www.rayonghospital.net/
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๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี ้

๑) ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องทดลอง, พนักงานเภสัชกรรม, 
และพนักงานช่วยเหลือคนไข ้                      ค่าสมัครสอบ    ๓๐ บาท                              
๒) ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     
และพนักงานบริการ (งานธุรการ)                     ค่าสมัครสอบ    ๕๐ บาท 

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 

 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า       
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลระยองจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

 

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี 
๑) ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องทดลอง, พนักงานเภสัชกรรม และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑ 

๑) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(วันที๒่๒-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐น.            
อาคารตามกลุ่มงาน) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
๒) ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.            
ห้องประชุมเล็กชั้น H อาคารบริการ ๑๒ ชัน้) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ ์

รวม      ๒๐๐  
๒) ต าแหน่ง... 
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๒) ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และพนักงานบริการ (ธุรการ)             
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๑ 
๑) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐น.            
ห้องประชุมเล็กชั้น H อาคารบริการ ๑๒ ชัน้) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
    ๒) ความรูค้วามเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.            
ห้องประชุมเล็กชั้น H อาคารบริการ ๑๒ ชัน้) 

 
     ๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ ์

รวม      ๒๐๐  
 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ใน
การรับสมัคร 

 
 
 
 

 
 

๖. การประกาศ... 
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๖. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรร 

โรงพยาบาลระยอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล และทางเว็บไซต์ www.rayonghospital.net โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง            
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

๗. การจัดท าสัญญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลระยองก าหนด 
 

๘. บุคคลที่ได้รบัการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป หาก
ต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มสีิทธิได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับ การได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อนเงินเดือน การนับ
ระยะเวลาเพ่ือประโยชน์ในการแต่งต้ัง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                                              (ลงช่ือ)   วิฑูรย ์ ด่านวิบูลย์ 

                            (นายวิฑูรย์  ด่านวิบูลย)์ 
                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
 

๑.๑ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลกัษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
กลุ่มตามลักษณะงาน     บริการ 
ชื่อต าแหน่ง                 พนักงานประจ าห้องทดลอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ช่วยส ารวจ

และเก็บตัวอย่างในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ท า
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ ใช้ในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง      จ านวน ๑ อัตรา  
ค่าจ้าง          ๗,๕๙๐ บาท 
สิทธปิระโยชน ์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะการจ้าง  ๓ ปี ๗ เดือน (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องทดลอง      
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้
๑.๒ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลกัษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

กลุ่มตามลักษณะงาน    เทคนิค 
ชื่อต าแหน่ง               เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม     
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรท ายาฉีด ยาเม็ด 

และยาน้ า การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ท าบัญชี เวชภัณฑ์ แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษาเวชภัณฑ์ 
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง      จ านวน ๓ อัตรา  
ค่าจ้าง          ๑๒,๒๔๐ บาท 
สิทธปิระโยชน ์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ระยะการจ้าง... 



-๒- 
 

ระยะการจ้าง  ๓ ปี ๗ เดือน (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 

๑.๓ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลกัษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
กลุ่มตามลักษณะงาน     บริการ 
ชื่อต าแหน่ง                พนกังานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม          
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเภสัชกรใน

ขั้นตอนการท ายา หรือผลิตยา โดยร่วมกับทีมงานวางแผน ก าหนดปริมาณยาที่จะผลิตและการแบ่งบรรจุยาไว้
ล่วงหน้า จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ จัดยาตามใบสั่งยาและพิมพ์สลากยาด้วยระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งเตรียมยาและจ่ายยาในคลินิกโรคเรื้อรังและอ่ืนๆ เป็นต้น และปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง       จ านวน ๒ อัตรา  
ค่าจ้าง           ๘,๓๐๐ บาท 
สิทธปิระโยชน ์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะการจ้าง  ๓ ปี ๗ เดือน (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ต าแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที ่
๑.๔ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลกัษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

กลุ่มตามลักษณะงาน     เทคนิค 
ชื่อต าแหน่ง                เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม          
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานทางด้านทันตสาธารณสุข บริการด้านทันตกรรม จัดเตรียมดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ

วัสดุ ให้พร้อมใช้ รวบรวมจัดท ารายงาน สถิติ ทางด้านทันตสาธารณสุข และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อัตราว่าง       จ านวน ๑ อัตรา  
ค่าจ้าง           ๑๒,๒๔๐ บาท 

 สิทธิประโยชน ์



-๓- 
 
สิทธปิระโยชน ์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะการจ้าง  ๓ ปี ๗ เดือน (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ต าแหน่งเจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ  
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทันตสาธารณสุข 

๑.๕ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลกัษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มตามลักษณะงาน     บริการ 
ชื่อต าแหน่ง                พนกังานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม          
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานการทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ

ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง       จ านวน ๓ อัตรา  
ค่าจ้าง           ๗,๕๙๐ บาท 
สิทธปิระโยชน ์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะการจ้าง  ๓ ปี ๗ เดือน (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข ้
- มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้
๑.๖ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลกัษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน     บริการ 
ชื่อต าแหน่ง                พนกังานบริการ (ธุรการ) กลุ่มงานทันตกรรม     
 
 
 

 ลักษณะงาน... 



-๔- 
 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์   
ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ 
และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การ
จัดท า การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง       จ านวน ๑ อัตรา  
ค่าจ้าง           ๑๐,๒๐๐ บาท 
สิทธปิระโยชน ์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะการจ้าง  ๓ ปี ๗ เดือน (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ต าแหน่งพนักงานบริการ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


