ประกาศศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน
-------------------------------------ด้วยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประสงค์จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้า
ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
(๑) ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
อัตราเงินเดือน 9,๐๐๐ บาท
(2) ตาแหน่งคนสวน
อัตราเงินเดือน 7,500 บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
(๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา(ป.6)ขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) เพศชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็นที่น่ารังเกลียดแก่สังคม
๒.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๑ -2
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง
/ ณ งานการเจ้าหน้าที่...

-๒–
ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอานวยการ ชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๐-๕๑๓๑ ต่อ ๑๖5
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 27 กั น ยายน - 6 ตุ ล าคม 2560 ในวั น เวลาราชการ ระหว่ า งเวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน ๑ รูป
(๒) ส าเนาหลั กฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไป
แสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส สาเนาหนังสือ
สาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญ
ทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้ ง นี้ ในส าเนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเขี ย นค ารั บ รองว่ า
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มัครสอบ จะต้องเป็นผู้ มีคุณวุ ฒิ ทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบคือวันที่ 6 ตุลาคม 2560
๔.๒ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่
สมัครสอบ อันมีผ ลให้ ผู้สมัครสอบไม่มีสิ ทธิ สมัครสอบตามประกาศดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. การสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑
ห้องมิตรภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
/๗. การประกาศ...
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๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตาแหน่งเรียง
ตามลาดับคะแนนสอบจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับที่ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ บอร์ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า โดยบั ญ ชี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น อั น ยกเลิ ก หรื อ สิ้ น ผลลง
เมื่อครบกาหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและ
ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๘. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
นางสาววีณา มงคลพร
(นางสาววีณา มงคลพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดการรับสมัคร
๑. ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน ๑ อัตรา
กลุ่มอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ก.รายละเอียดการจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจตรา ดูแล ควบคุมการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน ภายในบริเวณศูนย์อนามัยที่ ๙
นครราชสีมา
๒. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เมื่อพบเห็นผู้กระทาผิด
ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓. เปิด – ปิด ประตู ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละห้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และ
ของผู้พักอาศัยในบริเวณศูนย์ หากพบเห็นผู้ใดทาลายหรือลักทรัพย์สินของทางราชการและของผู้พัก
อาศัยภายในบริเวณศูนย์ฯ ให้ควบคุมตัว แจ้งตารวจ แล้วรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทราบต่อไป
๔. ให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลในบริเวณศูนย์ฯ
๕. ระมัดระวังป้องกันการก่อวินาศกรรมและอัคคีภัย
๖. อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกิจธุระกับศูนย์ฯ
๗. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นให้รีบเข้าระงับเหตุทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
๘. บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๙. สังเกตผู้มาติดต่อกับทางราชการ หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพิรุธ ให้สอบถามหรือ
ควบคุมตัวแล้วแต่กรณี
๑๐. ห้ามบุคคลภายนอกนารถเข็นหรือนาอาหารเข้ามาขายในสถานที่ราชการ

เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดการรับสมัคร
๑. ตาแหน่งคนสวน จานวน ๑ อัตรา
กลุ่มอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
อัตราค่าจ้าง 7,5๐๐ บาทต่อเดือน
ก.รายละเอียดการจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนไม้ดอก
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

