
 

 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกทีช่่วยปฏิบัติราชการ 

      ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร 
                      
 

 

 ด้วยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 
ทีช่่วยปฏิบัติราชการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร จำนวน 92 อัตรา  
ดังนี้ 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 25 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง เดือนละไม่เกิน 31 วัน  
  1.2 พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 24 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้
ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750.- บาท เดือนละไม่เกิน 31 วัน 
  1.3 พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 43 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750.- บาท เดือนละไม่เกิน 31 วัน 
      

 2. คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  2.2 ลักษณะตอ้งห้าม 
    (1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ 
    (2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    (3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  

   (6)  เป็นผู้เคย... 
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    (6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นภาครฐั 
   (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย 
    (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย    
    (9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเขา้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
    ผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม 2.1 (6) หรือ (7) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ
ไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 2.2 (8) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ    
ไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที ่
 

  2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   2.3.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   2.3.2 ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง 
ที่เปดิรบัสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพ้ืนฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน 
   2.3.3 ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งที่
เปิดรับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพ้ืนฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน 
     

   3. เงือ่นไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถว้น พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ
  ทัง้นี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิในภายหลัง หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 4. การรับสมัคร 
  4.1 กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที ่8 - 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 
 

  4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร 
   1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 
1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
   2) สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
   3) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
   
 

4) สำเนาใบ... 
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   4) สำเนาใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร (ภาษาไทย) 
และระเบียนแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพยาบาล-
วิชาชีพ) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   5) สำเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ ใบสำคญัแบบ ส.ด.9 หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน 
(แบบ ส.ด.9) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ ส.ด.43) จำนวน 1 ฉบับ 
   6) ใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  จำนวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้าม 5 โรค 
    - วัณโรคในระยะแพรเ่ชื้อกระจาย 
    - โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเปน็
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
   7) หลักฐานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการปรับเปลี่ยนชื่อตัว    
ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  จำนวน 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับตามข้อ 4.2 ข้อ 1) - 5) และข้อ 7) ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า 
“สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/health หัวข้อข่าวสาร เลือกข่าว-
ประชาสัมพันธ์ 
 

 6. วิธีการสอบและคัดเลือก 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
ประเมินบุคคล จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเขา้กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
   

 8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก  
  การประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 
ในกรณีที่มีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 

 9. การจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับที่
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราตำแหน่งที่ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สมัคร... 




