
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
  ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง และต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
เงินบ ารุง (รายวัน) ที่ได้รับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 14 ต าแหน่ง 
74 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง 
พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง          
การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มตามลักษณะงาน ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 1.1 ชื่อต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบ าบัด ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ          
โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบ าบัด โดยการใช้ความ
ร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือ
ทางกายภาพชนิดต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ
ให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบ าบัดทาง

กายภาพบ าบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 

อัตราว่าง 3 อัตรา 
      ค่าจ้าง         15,960 บาท 
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 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พยาธิวิทยาคลินิก 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 1.2 ชื่อต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ 
ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิ ทยา คลังเลือด 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพ่ือน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง
และติดตามรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุม คุณภาพ 
การก าหนดลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ ายาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
การแพทย์ การให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

อัตราว่าง 3 อัตรา 
      ค่าจ้าง         15,960 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

 1.3 ชื่อต าแหน่ง แพทย์แผนไทย 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ          

การรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน           
และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
วิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

อัตราว่าง 1 อัตรา 
      ค่าจ้าง         15,960 บาท 
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กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาล
สมุทรปราการ 

1.4 ชื่อต าแหน่ง นักจิตวิทยา 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้ค าแนะน า ปรึกษา 

รวมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน 
ฝึกอบรมวิชาจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทาง

จิตวิทยาคลินิก 
อัตราว่าง 1 อัตรา 

      ค่าจ้าง         15,960 บาท 
 

     กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข)  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
สมุทรปราการ 

1.5 ชื่อต าแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่กระท าโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตามค าสั่งการแพทย์หรือการอ านวยการ นับตั้งแต่รับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการ          
ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบ าบัดรักษาให้ พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่ งรวมถึงการประเมิน การตรวจวินิจฉัย                     
การบ าบัดรักษาพยาบาล การจัดการการประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้าย            
และการล าเลียงน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจ

ฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนั กปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ            
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) 

อัตราว่าง 2 อัตรา 
      ค่าจ้าง         12,240 บาท 
 

     กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค  ปฏิบัติงานทีก่ลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.6 ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ ในการให้บริการรังสีการแพทย์ ดูแล

ความเรียบร้อย และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านรังสีการแพทย์ เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายงานการปฏิบัติงานรวมทั้งสถิติผลงานด้านรังสีการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสี

การแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค 
อัตราว่าง 1 อัตรา 

      ค่าจ้าง         12,240 บาท 
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กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.7 ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลท าการฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยในภาวะ

วิกฤต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน             
ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือภาวะคุกคามต่อชีวิตขั้นพ้ืนฐาน พร้อมตรวจสอบประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม           
และสภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมตัดสินใจและให้การช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนย้ายหรือปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมทั้งการใช้วิทยุสื่อสารประสานงานกับเครือข่าย เพ่ือรายงานสถานการณ์ ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือและการเตรียมรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
อัตราว่าง   1 อัตรา 
ค่าจ้าง   12,240 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.8 ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
สิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การ
จัดท า การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

อัตราว่าง   1 อัตรา 
ค่าจ้าง   10,200 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.9 ชื่อต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี

และรายงานต่างๆ หรืองานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานใบส าคัญ ที่เป็นเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่
บันทึกค่าใช้จ่ายประจ าวัน เพ่ือจัดท าบัญชีเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลจาก
รายงานการเงินหรือรับจ่ายเงินเขียนใบเสร็จรับเงินค่าบริการต่างๆ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคล
ตามประเภทรายการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
อัตราว่าง  1 อัตรา 
ค่าจ้าง         8,300 บาท 
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กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.10 ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ขั้นมูลฐาน

แก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว้
ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ          
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา

ตอนต้นสายสามัญ หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญ 
อัตราว่าง  4 อัตรา 
ค่าจ้าง         8,300 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.11 ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านฟ้ืนฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การช่วยเหลือ ดูแล ฟ้ืนฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการท ากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือ
ทางกายภาพบ าบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
อัตราว่าง  3 อัตรา 
ค่าจ้าง         7,590 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.12 ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดเตรียมและท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิก
จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพ่ือ
ป้องกันอุบัติการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
อัตราว่าง  5 อัตรา 
ค่าจ้าง         7,590 บาท 
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กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาล

สมุทรปราการ ดังนี้ 
1.13 ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

     ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
คนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
อัตราว่าง  33 อัตรา 
ค่าจ้าง         7,590 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
1.14 ชื่อต าแหน่ง พนักงานเปล 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปล

นอน พร้อมดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
อัตราว่าง  11 อัตรา 

     ค่าจ้าง         7,590 บาท 
 

กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
สมุทรปราการ 

1.15 ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ท าความสะอาดบริเวณสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ติดต่องานระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
อัตราว่าง  5 อัตรา 

     ค่าจ้าง         7,590 บาท 
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สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ     

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต               

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้าม)ี 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 
 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ในวันและ
เวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

(2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน                      
ผลการเรียน หรือส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบ
มาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 25 กันยายน 2562 
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ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร           
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้

ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
(6)  ส าเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อ           
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างลิฟต์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
สมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th และ www.smpkhos.go.th 

    

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินด้านคุณลักษณะ
ของบุคคล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินด้านคุณลักษณะ           
ของบุคคลเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับทีใ่นการรับสมัคร 
 
 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินด้านคุณลักษณะของบุคคล  100 สอบสัมภาษณ์ 

http://www.smpkhos.go.th/
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ             
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างลิฟต์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ 
www.spko.moph.go.th และ www.smpkhos.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณ ีหรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลสมุทรปราการก าหนด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (นางฤทัย วรรธนวินิจ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

 
 
 

       ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(นายศักดิ์ชาย วรรณะภูม)ิ 
   นักทรัพยากรบุคคล 
 


