ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ด้ว ยสถาบัน สุขภาพจิตเด็ กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ประสงค์จะดำเนินการจั ดจ้า งเหมา
บุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ า เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่ง
1.1 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณลัษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้า ที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็น ผู้เคยถู กลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 เงื่อนไขการจ้าง/คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน
2.2.1 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
(เอกสารหมายเลข 1)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค ร ขอทราบรายละเอี ย ดและยื ่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่
กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐาน...

-23.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแสดงวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมาใช้ยื่นแทนก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(6) ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จำนวน 1 ฉบับ
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.๓ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารับการสรรและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำ
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
4. เกณฑ์การตัดสิน โดยการสัมภาษณ์
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ คัดเลือกจ้างเหมา
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ในวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และทางเว็บไซต์ www.smartteen.net
6. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กำหนด
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เอกสารหมายเลข 1
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน
1. ความเป็นมา
ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มีความประสงค์ จ้างเหมาบริการ (จ้างเหมา
บุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2563 – เดือนเมษายน 2564 เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์
2. วัตถุประสงค์
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
- ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่ าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- มีทักษะเฉพาะทางด้านไฟฟ้า
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างหรือใบสั่งจ้าง
4.1 การจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกๆ สิ้นงวดตาม
ข้อตกลงหรือใบสั่งจ้าง และผู้ว่าจ้างจ่ายเงิน ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป
4.2 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานตามวันที่กำหนด ผู้ ว่าจ้างจะปรับค่าจ้าง ในอัตรารายวันตามอัตรา
ของค่าจ้างรายเดือน
4.3 การขอยกเลิกโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ภายใน 15 วัน
4.4 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างล่วงหน้า หากผู้ว่าจ้างมีเหตุผลสมควรอาจ
งดเว้นการหักหรือค่าปรับได้
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล
บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม
ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ใน
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายในและภายนอก
2. ด้านการ...

-22. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน และแลกเปลี ่ ย นความรู ้ แ ละข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทั ้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564
7. ระยะเวลาส่งมอบงานและการจ่ายเงิน
ส่งมอบงานทุกเดือน ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือใบสั่งจ้าง ตามแบบเอกสารรายงานที่กำหนด
ในการส่งมอบงาน
8. วงเงินในการจัดหา
เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า จำนวน 6 เดือน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
9. พิจารณาจากเกณฑ์
ราคาและคุณสมบัติตามขอบเขตการจ้าง

