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ประกาศโรงพยาบาลน้ายืน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
...................................................................................................................................
ด้ว ย โรงพยาบาลน้้ า ยื น ประสงค์ จะรั บ สมั ครบุค คลเพื่ อ คั ดเลื อกและจั ด จ้ างเป็น ลู กจ้ า ง
ชั่วคราว(รายวัน) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ้ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
หรือลูกจ้ างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อต้าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ล้าดับ

ต้าแหน่ง

ต้าแหน่งประเภท

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริการ

หน่วยงาน

จ้านวน
อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

ค่าตอบแทน
325/วัน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย อายุ 21 – 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(4) ส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.6) หรือเทียบเท่า
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ จ้าคุก เพราะกระท้า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) หากมีประสบการณ์ในการท้างานด้านรักษาความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม
ด้านรักษาความปลอดภัย ให้น้าหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมายื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
(11) มีภูมิล้าเนาในเขตอ้าเภอน้้ายืน โดยไม่มีปัญหาในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
/หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้ างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่ว น
ราชการส่วนท้องถิ่น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ กลุ่ ม งานบริห ารทั่ว ไป
โรงพยาบาลน้้ายืน ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้า ขนาน 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน 3 รูป
(2) ส้าเนาแสดงผลการเรียน เช่น ส้าเนาวุฒิบัตร ทรานสคริป ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงต้าแหน่งที่สมัคร จ้านวน 1 ฉบับ
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน 1 ฉบับ
(4) ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน 1 ฉบับ
(5) ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2533 จ้านวน 1 ฉบับ
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)
ทั้งนี้ ภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้
ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ค่าธรรมในการสมัครสอบแต่ละต้าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1
เมื่ อ สมั ค รสอบแล้ ว ค่ า สมั ค รสอบจะไม่ จ่ า ยคื น ให้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด้าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รสอบ จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส้ า หรั บ ต้ า แหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่สมัครสอบ อั นมีผลท้า
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลน้้ายืน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนด
วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
น้้ายืน หรือhttp://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน
/5.หลักเกณฑ์...

-35. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลน้้ายืนฉบับนี้
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล้าดับคะแนนรวมของ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยผู้ได้คะแนนในการประเมินรวมกันมากกว่า จะเป็น
ผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากเลขประจ้าตัวสอบน้อยอยู่ในล้าดับที่สูงกว่า
ทางเว็บไซต์ http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลน้้ายืน
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก้าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(1) จะได้รับการจ้างตามล้าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(2) จะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลน้้ายืนก้าหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ้านวนต้าแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีต้าแหน่งว่าง
โรงพยาบาลน้้ายืน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว หรือจะด้าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

(นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ)
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน

-4เอกสารแนบท้าย 1
1. ต้าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน
จ้านวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค้าสั่งในความปลอดภัย ของสถานที่ราชการ เพื่อให้เป็น
ระเบียบปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการ ร่วมให้บริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. ก้าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่
2. เพื่อให้ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ดูแล สอดส่องและตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่ของหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
ผู้ป่วยและญาติ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม การจารกรรม และอุบัติภัย ที่
อาจจะเกิดขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง
4. จัดบริการที่จอดรถตู้ พยาบาล รถอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของมูลนิธิ/อาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน-วิกฤต
5. จัดบริการที่จอดรถของผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ ผู้มาติดต่อราชการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หือการสูญหาย
6. ดูแลระบบการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาล
โดยใช้กล้องวงจรปิด(CCTV) เพื่อป้องกันเหตุ
7. ประสานงานกับ บุ คลากรทั้งหน่ว ยงานภายในและภายนอก ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เช่น ใน
รูปแบบหนังสือราชการ โทรศัพท์ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ
8. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการรักษาความปลอดภัย
9. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมส่งเสริมต่างๆในองค์กร เป็นต้น
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี
ค่าตอบแทน

325 บาท (รายวัน)

คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ป.6) หรือเทียบเท่า
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 60 บาท

-5เอกสารแนบท้าย 2
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีการการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
- ความรู้ความสามารถทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

50

สอบสัมภาษณ์

- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต้าแหน่ง
- ความรู้ความเหมาะสมกับ
ต้าแหน่ง
รวม

100

