








รายละเอียดแนบทายประกาศ 

 1. 
  กลุม   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางดานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัยสิง่สงตรวจทีไ่ดมาจากรางกายมนุษย โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการที่ครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิต
วิทยา คลังเลือด ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ 
วิเคราะหความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกําหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใชเครื่องมือรวมทั้งน้ํายาตางๆ ทาง
หองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย การใหคําปรึกษาแนะนํา และฝกอบรมเกีย่วกับวิทยาการทางเทคนิค
การแพทย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง 3  อัตรา   
คาจาง           15,960 บาท 
สิทธปิระโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค 

การแพทยและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย  หรือไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของสภาเทคนิคการแพทย 
 
 2.  
 กลุม            วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

ตําแหนงนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานดานการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยที่กระทําโดยตรงตอ
ผู ปวยฉุกเฉินตามคําสั ่งการแพทยหรือการอํานวยการ นับตั ้งแตรับรู ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการ
ดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การตรวจวินิจฉัย 
การบําบัดรักษาพยาบาล การจัดการประสานงาน การควบคุมดูแล การติดตอสื่อสาร การเคลื่อนยาย และการ
ลําเลียงนําสงผูปวยฉุกเฉิน ท้ังนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล ตลอดจนดําเนินงานหรือบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง 1  อัตรา   
คาจาง          15,960 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย และไดรับ
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย จากคณะอนุกรรมการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษา
และฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยาฐานะแกผูผานศึกษาฝกอบรม 
(อศป) 



-2- 

 3.  นักวิทยาศาสตรการแพทย
กลุม วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เก่ียวกับการตรวจชันสูตรโรคพิสูจนยืนยันเชื้อทางหองปฏิบัติการในสาขาตางๆ เชน บัคเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา 
พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติ
เซรุม วัคซีน ทอกซอยด ฯลฯและสารมาตรฐานอ่ืนๆ ศึกษา คนควา วิจัย เก่ียวกับการระบาดของโรค การสราง
ภูมิคุมกัน เพื่อสนับสนุนปองกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร 
เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง  การจัดทําตํารายาแหงประเทศไทย การวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท สาร
เสพติด การตรวจวิเคราะหสารพิษชนิดตาง ๆ จากเลือด ปสสาวะ อวัยวะผูปวย ผูตาย และสิ่งแวดลอม เพื่อ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา คนควา 
วิเคราะห วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร เภสัชเภท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสาระสําคัญและ
ทดลองผลิตเปนยารักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห ตรวจชันสูตร รวมท้ังหองปฏิบัติการ และพัฒนาใหมี
คุณภาพมาตรฐานเปนทีเ่ชือ่ถือ ตรวจซอม จัดหา บํารุงรักษาเครือ่งมือวิทยาศาสตร การใชเครือ่งคอมพิวเตอร
ในงานวิเคราะห วิจัย ทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตววิทยาศาสตรทางการแพทย ตรวจสอบ
เครื่องมือกําเนิดรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ใชในทางการแพทย ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย 
ตลอดจนการสอน ฝกอบรม  นิเทศงาน การวัดลานสายตา สแกนชั ้นประสาทตา สแกนประสาทตา
ดานหนา ถายภาพจอประสาทตา วัดความโคงกระจกตา นับเซลลกระจกตา ฉีดสี โดยใชเครือ่งมือหรือ
อุปกรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง 1  อัตรา 
คาจาง         15,960 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาแพทยศาสตร 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร  
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรทางชีววิทยา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาว 
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 4.  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
 กลุม วิชาชีพเฉพาะ (ค) 

  

   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะหกําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา 
วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั ่ง ระบบชุดคําสั ่งประยุกต การจัดทําคูมือการใชคําสั ่งตางๆ กําหนด
คุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ังการดําเนินการ
เกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร และธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส การใหคําปรึกษาแนะนํา อบรม
เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตางๆ แกบุคคลหรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 อัตราวาง 1  อัตรา 
คาจาง           15,960 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา 

หนึ่งทางคอมพิวเตอร  
 
   5. 

กลุม เทคนิค 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือ
จัดทําขอมูล ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ  
การดําเนิน การเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครภุณัฑ  
การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทํา
เอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การจัดทํา การบันทึก การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  
การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง   2  อัตรา   
คาจาง         10,200 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
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  6. 
กลุม เทคนิค 

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางการพัสดุท่ัวไปของสวนราชการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี 
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือการเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียน
พัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกีย่วกับพัสดุ การแทงจําแหนายพัสดุทีช่ํารุด การทําสัญญา 
การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ หรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 อัตราวาง 1  อัตรา  
คาจาง         10,200 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ  โยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม การกอสราง ไฟฟากําลัง อิเล็คทรอนิคส  
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน  
 
  7. 

กลุม  เทคนคิ  
ตาํแหนงนายชางไฟฟา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานดานชางไฟฟาซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงาน สํารวจ เขียนแบบ 
ประมาณการ ติดตั้งซอม ประกอบ ประดิษฐ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบํารุงรักษา และใชงาน
เครื่องมืออุปกรณ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับระบบไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณท่ีใชวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทําสถิติ ขอมูล และบันทึกประวัติการใช จัดทําบัญชีวัสดุ เครื่องมือ 
อุปกรณ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับระบบไฟฟาและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 อัตราวาง 1  อัตรา  
คาจาง         10,200 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว และไดรับหนังสือรับรองความรู
ความสามารถเพ่ือแสดงวาผานการประเมินความรูความสามารถตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 
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8. 
กลุม   บริการ 

ตําแหนงพนักงานธุรการ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ปฏิบัติงานทางดานงานธุรการและงานสารบรรณและอ่ืนๆท่ีมิใชงาน 
วิชาการของหนวยงาน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการดานขอมูล ขาวสาร งานบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทํางานท้ังหมดของหนวยงาน งานหนังสือราชการ งานติดตอสื่อสารประชาสัมพันธ 
งานประชุม อบรม สัมมนา และงานสวัสดิการตางๆของเจาหนาท่ีภายในองคกร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวของ 

 อัตราวาง 3  อัตรา  
คาจาง         10,200 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ 

เดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ  

  9. 
กลุม บริการ 

ตําแหนงพนักงานพัสดุ 

  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุของหนวยงาน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ดานในดานหนึ่งหรือหลายดานดังนี้ เชน การจัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ การเบิกจาย การเก็บรักษา นําสง 
ซอมแซม และบํารุงรักษา พัสดุครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ การทําทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
ใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง 1  อัตรา 
คาจาง           10,200 บาท 
สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การกอสราง ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิคส หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว 
 
 10. 

กลุม บริการ 
ตําแหนงผูชวยพยาบาล 

ลักษณะงานท่ีปฏบิตั ิปฏิบัติงานทางดานการพยาบาลท่ีเก่ียวกับการใหบริการทางการ 
พยาบาลข้ันมูลฐานแกผูปวย ทางรางกายหรือจิตท่ีมีอาการในระยะไมรุนแรงหรือไมเปนอันตราย ตามแผนการ
พยาบาลท่ีกําหนดไวในดานการรักษาพยาบาล ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรค ดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง 3  อัตรา 
คาจาง           7,800  บาท 
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สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

      ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก 
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

 
   11. 
 กลุม   บริการ 

ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 

 ลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิ ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ชวยเหลือคนไขหรือชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟู
สมรรถภาพ การควบคุมปองกันโรค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 อัตราวาง  6  อัตรา   
 คาจาง         7,590  บาท 

 สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
 ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบ
ไดในระดับเดียวกัน 

  12. 
กลุม      บริการ 

ตําแหนงพนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานใหบริการทางรังสีการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวชศาสตรนิวเคลียร ในการเตรียม อุปกรณ เครื่องมือ ดานรังสี และ
เครื่องมือทางการแพทยท่ีใชตรวจวินิจฉัยโรค ชวยเหลือรังสีแพทย นักรังสีเทคนิค หรือเจาพนักงานรังสี
การแพทย ในการจัดเตรียมผูปวยเขารับบริการและตรวจสอบบํารุงรักษาทําความสะอาด อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช และเครื่องถายรังสีตางๆ ภายในหองรังสีใหสภาพปลอดภัยและใชงานได และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
เก่ียวของ 

 อัตราวาง  2  อัตรา   
 คาจาง         7,590  บาท 

 สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
 ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบ
ไดในระดับเดียวกัน 
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13. 
กลุม    บริการ 

ตําแหนงพนักงานประจําหองทดลอง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    ปฏิบัติงานในการชวยเหลือและใหบริการท่ัวไปในหองทดลอง หรือ 
หองปฏิบัติการ ชวยสํารวจและตัวอยางในพ้ืนท่ี จัดเตรียมอุปกรณ สัตวทดลอง ตรวจความเรียบรอยของ
อุปกรณ สัตวทดลองทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องแกว ภาชนะตางๆ ท่ีใช
ในการตรวจทางหองปฏิบัติการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 อัตราวาง  1  อัตรา   
 คาจาง         7,590  บาท 

 สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
 ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบ
ไดในระดับเดียวกัน 
 
  14. ตาํแหนงพนกังานประกอบอาหาร

ประเภท       ท่ัวไป 
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ปฏิบัติงานดานโภชนาการ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียม 
จัดซ้ือ กําหนดรายการอาหารและปรุงอาหารใหกับผูปวยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผูปวยท่ีตองใหอาหาร
ทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัด เลี้ยงสําหรับใชในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหนวยงาน และ
ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของ 

 อัตราวาง  1  อัตรา   
 คาจาง         7,590  บาท 

 สิทธปิระโยชน    ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
 ระยะเวลาการจาง      วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  30  กันยายน 2564 

สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบ
ไดในระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 



                    ใบสมคัรเลขท่ี………………. 
 

ใบสมัครสําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
………………………………. 

 
1. ขอมูลสวนตัว 
ช่ือและนามสกุล สมัครตําแหนง  
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………………….………… ………………………………………………………….………………… 
ท่ีอยูท่ีติดตอได………………………………………………………………..…………… วัน/เดือน/ปเกิด อาย ุ
…………………………………………………………………………………….…………… ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขโทรศัพทบาน/มอืถือ ……………………………………………………… สถานท่ีเกิด (จังหวัด) เช้ือชาติ 

E-mail Address……………………………………………………………………..….. ……………………………….... ……………………………….... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………..……………….. สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกใหท่ีอําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….. ……………………………….... ……………………………….... 
วันเดือนปท่ีออกบัตร………….…………….หมดอาย…ุ…………..……..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 
 ……………………………….... ……………………………….... 
อาชีพปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
เหตุผลท่ีออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 
                 ป พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนียบัตร/ปรญิญาบัตร/วิชาเอก 
      จาก        ถึง   
    
    
    
    
    
    
หลักสตูรเพ่ิมเตมิ     การฝกอบรม 
  
  
  
  
3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานท่ีทําในชวง 5 ปหลัง) 
                  ป พ.ศ.        ช่ือและท่ีอยู     ตําแหนงงานและ  เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 
       จาก          ถึง      ของหนวยงาน       หนาท่ีโดยยอ   
      
      
      
      
      
โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผานมาในชวง 5 ปหลัง (ถามี) 
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โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณท่ีไดรับ และอธิบายวาประสบการณน้ัน ๆ เปนประโยชนตองานท่ีสมัครในครั้งน้ี 
อยางไรบาง 
 
 
 

 
4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 
 
 
 
 

 
5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุช่ือบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุช่ือบุคคล 
ท่ีเปนญาติหรือเพ่ือน) 
     ช่ือและนามสกุล       ตําแหนงปจจุบัน ท่ีทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 
    
    
    
    
    

 
6. ขาพเจามีคณุสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัครของ โรงพยาบาลมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม                         

เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหารและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ลงวันท่ี .............................................. 

ขอรบัรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไมตรงกับความจริง   
ใหถือเปนหลักฐานเพ่ือเลิกจางขาพเจาไดทันที 
 
 
           ลงช่ือ……………………………………………..ผูสมัคร 
                   (……………………………………………) 
      ยื่นใบสมัครวันท่ี………..เดือน………………พ.ศ…………..  
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