
ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวซศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข รวม ๑๒ ตำแหน่ง ๔๔ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

๑. ขี}อตำแหน่งที'รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๐ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๔,๙๖๐ บาท
๑.๒ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๔,๙๖๐ บาท
๑ .๓ นักจัดการงานท่ัวไป จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๓,๓๐๐ บาท
๑ .๔ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๓,๓๐๐ บาท
๑ .๔ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท
๑ .๖ เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท
๑ .๗ นายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๘,๓๐๐ บาท
๑ .๘ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๖ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๘,๓๐๐ บาท
๑ .๙ พนักงานรับโทรคัพทํกลาง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๔๙๐ บาท
๑.๑๐ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๔๙๐ บาท
๑.๑๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑๔ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๔๙๐ บาท
๑.๑๒ พนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๔๙๐ บาท

๒. คุณสมบัติท่ัวไป
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุ'ไม่ตาก'ว่า ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตพ่ืนเทืเอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๒.๖ ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ 

ทางความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในด็ลธรรมอันดีจนเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๒.๙ บุคคลท่ีได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๔๖๐ 

เป็นต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มืสิทธิได้รับการพิจารณา 
สิทธิประโยขน์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๔ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๐ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 
๔. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร และวิธีการสมัคร
๔๑ สมัครด้วยตนเอง ท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรืนธร ช้ัน ๔ สถาบันจิตเวชศาสตร์ 

สมเด็จเจ้าพระยาโทร. ๐๒๔๔๒๒๔๐๐ ต่อ ๔๙๑๑๘, ๔๙๑๑๙, ๔๙๒๘๐ (จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.)

๔.๓ รับสมัคร...



๒

๔.๓ รับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๖๔ ถึง วนที่ ๑■■ๆมภาฟัน5 ๒๔๖๔
๕. หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๕.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบรายงานผลการดีกษา จำนวน ๑ ชุด
๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ชุด
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ ชุด
๕.๕ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีท่ีเปีนเพศซาย) จำนวน ๑ รูป
ท้ังน้ิในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซ่ือกำกับไว้ด้วย 
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

สมรรถนะ คะแนนเต็ม

๑. แบบทดสอบจิตวิทยา
(ทุกตำแหน่ง) -

๒. การสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐
(ทุกตำแหน่ง) (ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐)

๗.เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะด้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบข้อเขียนและสอบ 

สัมภาษณ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ้ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนข้อเขียนไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ ๖๐
๗.๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

จะเรียงสำตับจากผู้ท่ีได้คะแนนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ในกรณี 
ท่ีได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการสอบข้อเขียน มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า

ท้ังน้ิหากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะพิจารณาจากลำดับท่ีในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกำหนดให้เป็นผู้ท่ีอยู่ในลำดับ 
ท่ีสูงกว่าก็ได้

๘. การประกาศรายซ่ือและการข้ึนบัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สถาบันจิตเวซศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีทดสอบในวันท่ี ๗ กุมภาพันธี ๒๕๖๕ 
๙. การประกาศรายซื่อและขึ้นบัญชรีายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
สถาบันจิตเวซศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจะประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ทาง โล06ช00  ̂: สถาบันจิตเวซศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และ 
พพพ.5๐๓661(3๐.-๒ โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไป เม่ือสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนิ้ใหม่แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันท่ี ^ 0  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(นายศรุตพันธุ จักรพันธุ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราขนครินทร์ รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวซศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา



ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวขศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/โ*ะะจ

ฒ แ '
*๓'ไ;ษ*#•ว*#,?*****เวเ

ตำแหน่ง พยาบาลวิขาชีพ (ชาย/หญิง)

จำนวน 10 อัตรา (โดยบัญชีรายซ่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565)

วุฒิการดึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณทิต

อัตราจ้าง 15,960 บาท

ค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ •ปฏิบัติงานเวรบ่ายหรือเวรดึก ค่าตอบแทนเวรละ 200 บาท

•ปฏิบัติงานเวร 07 ได้ค่าตอบแทนเวรละ 950 บาท 

- เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล (จากประกันลังคม) / สวัสดิการหอพัก

หน่วยงานท่ีปฏิบัติ กลุ่มภารกิจการพยาบาล

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้

รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุต้ังแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการดึกษา

3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7. สำเนาใบผ่านการเกณทิทหาร (ในกรณีท่ีเป็นเพศชาย)

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน้โ,หลดแบบฟอร์มท่ี พพพ.50๓0๒1.30.17) หรือ

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 รูป 

จำนวน 1 ชุด

วิธีการสมัคร
1. ด้วยตนเอง ะ สมัครท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ดึกเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรืนธร ข้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. -  16.00 น.)



ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ซาย/หญิง)

จำนวน 2 อัตรา (ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงส้ินปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สุชศึก'ษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

อัตราจ้าง 15,960 บาท

หน่วยงานท่ีปฏิบัติ กลุ่มงานผึเกอบรม, กลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการคักษา วิเคราะห์ วิจัย

วินิจฉัยปีญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เซ่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้นฟูสมรรถภาพ การรักษา 

พยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ธีเกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาซีวอนามัย เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย 

วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล 

ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุต้ังแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเนาประกาศนิยบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีท่ีเป็นเพศชาย)

การสอบ แบบทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี พพ'พ,5๐๓ป61.50.๒ หรือ

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ช้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 รูป 

จำนวน 1 ชุด

9#ฬแ1*"**)̂##***ฟ**เฑ์**.*ค



ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วุฒิการศึกษา

จำนวน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ซาย/หญิง)

1 อัตรา (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

ปริญญาตรีทุกสาขา

อัตราจ้าง 13,300 บาท

หน่วยงานที่ปฏิบัติ กลุ่มภารกิจอำนวยการ

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เซ่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ

ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง 

และเตรียมการสำหรับการประขุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประขุมทางวิขาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่อง 

ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ขุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน 1 ขุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ขุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (โนกรณีที่เป็นเพศขาย) จำนวน 1 ขุด

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ พพพ.5๐๓๘61.50.๒ หรือ

การสอบ ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครที่กลุ,มงานท ร ัพ ยากรบ ุคคล  ต ีก เจ ้าฬ ามหาจ ัก ร ีส ิร ินธร ข้ัน 5 สถาบันจิตเวขศาสตร์ 

สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)

วิธิการสมัคร



*๗?***พฒค**#0๗๒พ่*เ&เค ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง 

จำนวน 

วุฒิการศึกษา 

อัตราจ้าง

นักจัดการงานทั่วไป (ซาย/หญิง)

2 อัตรา (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

ปริญญาตรีทุกสาขา

13,300 บาท

หน่วยงานทีปฏิบัติ กลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์, กลุ่มงานจิตวิทยา

บทบาทหน้าที่โดยย่อ ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ

ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง 

และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่อง 

ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เป็นเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

7. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมแนบหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน่โหลดแบบฟอร์มที่ ผพพ.50๓0๒1.30.1:1า หรือ

การสอบ ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความร้เฉพาะตำแหน่ง'ง

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สม ัครท ี่กล ุ่มงาบทรัพยากรบ ุคคล ต ึก เจ ้าฟ ้ามหาจ ัก ร ีส ิร ินธร ช้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์

สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)



**๗***ฑ)เคเ*■๗๒พ้ฒแก ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง 

จำนวน 

วุฒิการศึกษา 

อัตราจ้าง 

สวัสดิการ

นักวิชาการเงินและบัญชี (ซาย/หญิง)

1 อัตรา (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565)

ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือทางใดทางหน่ึง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

13,300 บาท

-ค่ารักษาพยาบาล(ประกันสังคม)

- ปฏิบัติงานเวร ค่าตอบแทนเวรละ 850 บาท

หน่วยงานที่ปฏิบัติ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

บทบาทหน้าที่โดยย่อ ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ

การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

และบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวก้อง

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุตงแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ขุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน 1 ขุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ขุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เป็นเพศชาย) จำนวน 1 ขุด

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ พพพ.5๐๓ป61.50.1:เา หรือ

การสอบ ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สม ัครท ี่กล ุ่มงานทรัพยากรบ ุคคล ต ึก เจ ้าพ ัามหาจ ้'ก ร ีส ิร ินธร ขั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์ 

สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. -  16.00 น.)



*81& เ*  18*1*0**ฟ ๒ ฑ์ฒ&เศ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง 

จำนวน 

วุฒิการศึกษา 

อัตราจ้าง

เจ้าพนักงานธุรการ (ซาย/หญิง)

1 อัตรา (ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงส้ินปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

ประกาศปิยบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

10,200 บาท

หน่วยงานทีปฏิบัติ กลุ่มงานกายภาพบำบัด

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ ปฏิบ้ติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการ'ห้าวโป เซ่น การรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ 

จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปไต้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจ 

สอบได้

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุต้ังแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเนาประกาศปิยบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีท่ีเปีนเพศชาย) จำนวน 1 ชุด 

การสอบ ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความร้เฉพาะตำแหน่ง

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี พพผ ุ.50๓0๒1.30.10 หรือ 

วิธกีารสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ช้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)



&เฒเ&?ค&*•©ฬฬ#เ̂®*#ฟ*เฑ์**ะ.̂
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง

จำนวน

วุฒิการศึกษา

เจ้าพนักงานพัสดุ (ซาย/หญิง)

1 อัตรา (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

อัตราจ้าง 10,200 บาท

หน่วยงานที่ปฏิบัติ กลุ่มงานพัสดุ

บทบาทหน้าที่โดยย่อ ให้บริการด้านเบิก - จ่ายวัสดุให้แก่หน่วยเบิกภายในสถาบัน พิมพ์สั่งซื้อวัสดุประจำเดือนให้แก่

หน่วยเบิก รับวัสดุขอซื้อลงในสด็อกการ์ด ตัดสด็อกการ์ดวัสดุขอซื้อ สำรวจวัสดุขอซื้อกับโปรแกรมบริหารวัสดุ บันทึก 

ข้อมูลการเบิก-จ่ายด้วยโปรแกรมบริหารวัสดุ ทำรายงานการเบิก-จ่ายวัสดุประจำเดือน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ขุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน 1 ขุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ขุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เปีนเพศขาย) จำนวน 1 ขุด

การสอบ ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความรัเฉพาะตำแหน่ง

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวนัโหลดแบบฟอร์มที่ พพพ.ธ๐๓ ฟ613๐.๒ หรือ

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง : สมัครที ่กล ุ ่มงานทจ้พยากรบ ุคคล ต ึก เจ ้าพ ัามหาจ ้เกร ีส ิร ิธร ขั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์ 

สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)



#ษฬฬ*,8(•พ****๗**ฑ์*(6*1

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง 

จำนวน 

วุฒิการศึกษา 

อัตราจ้าง

นายช่างไฟฟ้า (ชาย)

1 อัตรา (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8,300 บาท

หน่วยงานที่ปฏิบัติ งานโครงสร้างพื้นฐานฯ

บทบาทหน้าที่โดยย่อ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน

ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 

สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูล 

ข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วย 

งานภายในและภายนอก

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เปีนเพศชาย)

การสอบ ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน่โหลดแบบฟอร์มที, ผ ุเหผุ.

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครที ่กล ุ ่มงานทร ัพยากรบุคคล ต ึก เจ ้าฬามหาจ ักร ีส ิร ธิร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์ 

สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 รูป 

จำนวน 1 ชุด

■50๓ 0๒ 1.?0 .ปา



0**#เ#*0ฬ?* ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (ซาย/หญิง)

จำนวน 6 อัตรา (โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565)

วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซ่็งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

อัตราจ้าง 

ค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ

หน่วยงานท่ีปฏิบัติ 

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ

หรือตอนปลายสายสามัญ

8,300 บาท

- ปฎิปีติงานเวร 07 ได้ค่าตอบแทนเวรละ 630 บาท 

กลุ่มภารกิจการพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือแพทย์และ

พยาบาลขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุต้ังแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

6. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม,เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีท่ีเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

การสอบ แบบทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี ผผผ.รอ๓ป61ฐ0.๒ หรือ 

วิธกีารสมัคร
1. ด้วยตนเอง ะ สมัครท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีลิรินธร ข้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02- 4422500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)



ฬ่ฒเ]®ท*?®•๗๒*®ร#เท่**••ฟ**ข*00
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง 

จำนวน 

วุฒิการศึกษา 

อัตราจ้าง

พนักงานรับโทรศัพท์ (ซาย/หญิง)

1 อัตรา (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที, 6 เงินเดือน 7,590 บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เงินเดือน 8,300 บาท 

หน่วยงานที่ปฏิบัติ หน่วยโทรศัพท์กลาง

บทบาทหน้าที่โดยย่อ ให้บริการต่อ หรือโอนสาย แก'บุคลากรภายในและภายนอก ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ

บริการของสถาบัน'ๆ แก'บุคคลภายนอกที่โทรศัพท์เข้ามา รวมถึงประกาศเสียงตามสายเพื่อ 

ประกาศติดตามบุคลากรในกรณีเร่ง 

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี

2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เปีนเพศชาย)

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน้โหลดแบบฟอร์มที่

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครที ่กล ุ ่มงานทรัพยากรบุคคล ต ึกเจ ้าฟ ้ามหาจ ักร ีส ิ ร ินธร ช้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์ 

สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 ชุด 

จำนวน 1 รูป 

จำนวน 1 ชุด 

' .5 ๐ ๓ ป 61.๑0.1:เา



• ๗ ฟ ้# • เ * # * * ๗ * พ*พ*#ะ.!ศ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง 

จำนวน 

วุฒิการศึกษา 

อัตราจ้าง 

สวัสดิการ

พนักงานขับรถยนต์ (ซาย)

1 อัตรา (ข้ึนบัญซีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงส้ินปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

7,590 บาท

- ค่ารักษาพยาบาล(ประกันสังคม)

- ปฏิบัติงานเวร ค่าตอบแทนเวรละ 600 บาท (มัธยมศึกษาตอนด้น)

- ปฏิบัติงานเวร ค่าตอบแทนเวรละ 630 บาท (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

- ปฏิบัติงานเวร 07 ได้ค่าตอบแทนเวรละ 50 บาท / ช่ัวโมง

หน่วยงานท่ีปฏิบัติ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (ยานพาหนะ)

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่าง ๆ

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดช้องในการใช้ 

รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

1. แบบทดสอบจิตวิทยา

2. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้เก่ียวกับ พรบ.จราจรทางบก)

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี พพพ.ธ(วกาอ๒130.๒  หรือ 

วิธกีารสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ช้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. -  16.00 น.)



ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก••เ̂ *!'!ผิ
ผ!ิ*ร#***!#••ผ•ิ•ๆ**;*'!

วุฒิการติกษา

จำนวน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ซาย)

1 อัตรา (ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงส้ินปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.)

อัตราจ้าง 8,300 บาท

สวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล(ประกันสังคม)

- ปฏิบัติงานเวร ค่าตอบแทนเวรละ 630 บาท

- ปฏิบัติงานเวร 07 ได้ค่าตอบแทนเวรละ 50 บาท / ช่ัวโมง

หน่วยงานท่ีปฏิบัติ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (ยานพาหนะ)

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ ปฏิบัติงานท่ีด้องใขัประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ซองทางราซการประเภทต่าง ๆ

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดซ้องในการไซ้ 

รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวซ้อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

1. แบบทดสอบจิตวิทยา

2. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้เก่ียวกับ พรบ.จราจรทางบก)

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี ผพพ .ร(ว๓ ฉุ๒1:.30.ปา หรือ

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ช้ัน 5 สถาบันจิตเวซศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. -  16.00 น.)



ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง 

จำนวน 

วุฒิการศึกษา 

อัตราจ้าง 

สวัสดิการ

หน่วยงานท่ีปฏิบัติ 

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ซาย/หญิง)

14 อัตรา (ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงส้ินปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565)

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 6

7,590 บาท

- ค่ารักษาพยาบาล(ประกันสังคม)

- ปฏิบัติงานเวร ค่าตอบแทนเวรละ 600 บาท (มัธยมศึกษาตอนต้น)

- ปฏิบัติงานเวร ค่าตอบแทนเวรละ 630 บาท (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

กลุ่มภารกิจการพยาบาล

ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการช่วยเหลือคนไซ้หร ือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บร ิการ

แก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟินฟูสมรรถภาพ การควบคุมปัองกันโรค และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุต้ังแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี

2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีท่ีเปีนเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี พพ พ .ร๐๓อ๒!?๐.ปา หรือ

วิธีการสมัคร

1. ด้วยตนเอง ะ สมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเจ้าฟัามหาจักรีสิรินธร ข้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02-442-2500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)



&ผ#เ'!เ**ผิ
*̂ ผิ!#***!***•ฑ์เฟ***ๆ**!*'! ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง

จำนวน

วุฒิการติกษา

อัตราจ้าง

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

บทบาทหน้าท่ีโดยย่อ

พนักงานประจำห้องยา (ซาย/หญิง)

1 อัตรา (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565)

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6

7,590 บาท

กลุ่มงานเภสัซกรรม

คิดราคายา ติดฉลากยา จัดยา ตรวจสอบความถูกต้องของยาและจ่ายยาให้ถูกต้องตามใบฒ่ัแพทย์

คุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ขุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน 1 ขุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ขุด

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เปีนเพศขาย) จำนวน 1 ขุด

ใบสมัคร ติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี พพพ.50๓ช6บ3๐.(:1า

วิธีการสมัคร

1. 1. ด้วยตบเอง ะ สมัครท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีลืรืนธร ช้ัน 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

โทร. 02- 4422500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -  16.30 น.)


