
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
เรื่อง  จางเหมาบุคคล 

      

ดวย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร มีความประสงคจางเหมาบุคคล จํานวน ๑๑ ตําแหนง 
๒๗ อัตรา  ดังตอไปนี ้

๑. ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน     ๗   อัตรา 
๒. ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทย  จํานวน     ๓   อัตรา 
๓. ตําแหนง  พนักงานประจําหองยา จํานวน     ๓   อัตรา 
๔. ตําแหนง  ผูชวยทันตกรรม  จํานวน     ๒   อัตรา 
๕. ตําแหนง  พนักงานประกอบอาหาร จํานวน      ๑   อัตรา 
๖. ตําแหนง  ชางซอมบํารุง  จํานวน      ๑   อัตรา 
๗. ตําแหนง  ชางฝมือทั่วไป  จํานวน     ๒   อัตรา 
๘. ตําแหนง  พนักงานทั่วไป  จํานวน      ๕   อัตรา 
๙. ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน     ๑   อัตรา 
๑๐.ตําแหนง พนักงานบริการ  จํานวน     ๑   อัตรา 
๑๑.ตําแหนง พนักงานรับโทรศัพท  จํานวน      ๑   อัตรา 

        ผูมีสิทธิ์สมัครจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
         ๑. เปนผูมีความรู  ความสามารถ โดยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดในการจางเหมา 
         ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีทิ้งงานของทางราชการ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 (ตามรายละเอียดเอกสารแนบทาย) 

         เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่น พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
             ๑. รูปถายหนาตรงขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน     ๑      รูป 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน     ๑      ฉบับ 
          ๓. สําเนาบัตรประชาชน   จํานวน     ๑      ฉบับ 
  ๔. หลักฐานการศึกษา   จํานวน     ๑      ฉบับ 
  ๕. สําเนาใบประกอบวิชาชีพ  จํานวน     ๑      ฉบับ 
      (เฉพาะตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย) 
  ๖. สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต  จํานวน    ๑      ฉบับ 
               (เฉพาะตําแหนงพนักงานขับรถยนต) 
  ๗. สําเนาหลักฐานการพนภาระการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย)    
  ๘. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ใบสมรส ฯลฯ  
 
  

กําหนดการ.... 





รายละเอียดเง่ือนไข ขอกาํหนดการจางเหมาบุคคล 
ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 

ประจํากลุมการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย/หญิง อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 ไดรับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร และไดรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 
 

3. อัตราคาจาง  15,000  บาท 
  

4. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
4.1 ใหการพยาบาลผูปวย ที่มีปญหาพ้ืนฐาน ตลอดจนปญหาที่ยุงยากและซับซอน 
4.2 สังเกตอาการของผูปวยที่รับผิดชอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงแกแพทย 
4.3 ประสานงานทีม สหสาขาวิชาชีพในการรวมกันดูแลผูปวย 
4.4 เตรียมผูปวยเพ่ือการตรวจรักษาและทําหัตถการตาง ๆ ตามข้ันตอนที่กําหนด พรอมทั้ง 

เปนผูชวยเหลือแพทย ขณะทําหัตถการ 
4.5 ตรวจสอบการจัดเก็บและรักษาเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องใช 
4.6 ดูแลความสุขสบายและปลอดภัยของผูปวย 
4.7 ดูแลและตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของหนวยงานและสิ่งแวดลอม 
4.8 สอนและแนะนําแกผูปวยและครอบครัวเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่สัมพันธกับโรค/การบาดเจ็บ 
4.9  ปฏิบัติและเปนแกนนําในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคตามหลักการ 
 

 
 
 
 

 
 



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบคุคล  
ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย  ประจํากลุมงานพยาธิวิทยา  

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
 

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
๒.๑ เพศชาย/หญิง อายุไมต่ํากวา 18 ป 
๒.๒ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย   
๒.๓  ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคตดิตอ 

อันตราย 
 

3. อัตราคาจาง  11,230  บาท 
 

4.รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
4.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ดูแลรักษาทําความสะอาดเครื่องมือในหองปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย และสถานที่แวดลอมใหสะอาดและพรอมใชอยูเสมอ 
4.2 ตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการในงานตาง ๆ ไดแก งานจุลทรรศนศาสตร งาน

ภูมิคุมกันวิทยา งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา งานแบคทีเรียและเชื้อรา 
4.3 ใหบริการเจาะเลือด เก็บสิ่งสงตรวจ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกผูรับบริการที่หองปฏิบัติการ

ผูปวยนอก 
4.4 ลงทะเบียนรับสงตรวจจากหอผูปวย และผูรับบริการภายนอกผานโปรแกรม HOS XP/LIS  
4.5 ปฏิบัติงานคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ ทํา IQC EQA และงาน Maintenance เครื่องมือ 

อุปกรณตาง ๆ 
 4.6 ใหบริการติดตอ สอบถาม ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกแพทย พยาบาลประจําหอผูปวยตาง ๆ 
และผูรับบริการหองปฏิบัติการกลุมงานเทคนิคการแพทย 

4.7 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 
  



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบุคคล 
ตําแหนง  พนักงานประจําหองยา 

ประจํากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย   อายุไมต่ํากวา 18 ป  
 ๒.๒ มีรางกายแข็งแรง  ไมทุพพลภาพ 
 2.๓ จบการศึกษาไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.๔ ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 

 2.๕ มีความสามารถในการใชโปรแกรม excel (โปรแกรมตารางการคํานวณ) จะพิจารณาเปนพิเศษ 
 

3. อัตราคาจาง 6,552 บาท 
 

4. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 4.1 ขนยาจากหนวยเบิกไปยังจุดจายยาหรือหนวยรับบริการตาง ๆ 

 4.๒ จําหนายสมุนไพร และจัดทําบัญชีรายการขายสมุนไพร 
 4.๓ จัดเตรียมและทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนตองใชในงานเภสัชกรรม เชน 
ถาดนับเม็ดยา 
 4.๔ จัดยาตามใบสั่งยา และใบเบิกยาจากหนวยเบิกตาง ๆ ในโรงพยาบาล 
 4.๕ ติดฉลากยาบนซองยา และจัดยาตามลําดับกอน – หลัง 
 4.๖ บันทึกอุณหภูมิตูเย็นและความชื้นในหองยา 
 4.๗ จัดเก็บยาและเวชภัณฑเรียงเขาชั้นวาง 
 4.๘ รายงานเวชภัณฑคงเหลือ ณ จุดจายยา ใหเภสัชกร 
 4.๙ Pre – Packed ยาตามรายการที่ไดรับมอบหมาย 
 4.๑๐ ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่หองจายยา 
 4.1๑ จัดยาสําหรับออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ 
 4.1๒ ตรวจสอบวันหมดอายุของยาในชั้นและยาที่ผูปวยนํามาคืน 
 4.13 รับหนังสือราชการ จดหมาย และพัสดุจากหนวยงานภายในโรงพยาบาล  
 4.14 งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกาํหนดการจางเหมาบุคคล 
ตําแหนง  ผูชวยทันตกรรม 

ประจํากลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศหญิง อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 จบการศึกษาไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 

๓.  อัตราคาจาง     6,๕๕๒    บาท  
 

๔. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 ๔.1 จัดเตรียมเครื่องมือ นําจาย ดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องมือทันตกรรม หองปฏิบัติงาน
และสถานที่แวดลอมใหสะอาดและพรอมใชอยูเสมอ 
 ๔.2 ทําความสะอาดโตะวางเครื่องมือฯ อางลางเครื่องมือฯ หมอตมเครื่องมือฯ 
 ๔.3 สงผาเปอนท่ีใชกับผูปวยแลว ที่แผนกซักฟอกและรับผาสะอาดมาพับเก็บเขาตูเพื่อใหพรอม
สําหรับการใชงานทุกวันจันทร – วันศุกร 
 ๔.4 เบิกน้ํายาเวชภัณฑที่ใชในงานทันตกรรมจากกลุมงานเภสัชกรรมทุกวันจันทร 
 ๔.5 รับ – เปลี่ยน syring ลางแผล ถุงมือ sterile ผาที่นึ่งแลวจากแผนกจายกลาง สัปดาหละ 2 ครั้ง 
 ๔.6 นับและเขียนซองยาที่จายใหผูปวย 
 ๔.7 รับหนังสือราชการ จดหมาย และพัสดุจากหนวยงานภายในโรงพยาบาลฯ 
 ๔.8 รับหนังสือพิมพจากแผนกประชาสัมพันธ 
 ๔.9 จัดเตรียมเครื่องมือชุดรักษาคลองรากฟน และชุดผาฟนคุด เพ่ือหอนึ่งฆาเชื้อกอนใชงาน 
 ๔.10 เอ็กซเรย ลางฟลม จัดเก็บฟลมใหเรียบรอย 
 ๔.11 รับและเรียงบัตรผูปวยตามคิว เรียกผูปวยซักประวัติเบื้องตน วัดความดันโลหิต เพ่ือให 
ทันตแพทยตรวจฟนและใสคิวใหบริการ 
 ๔.12 เก็บถาดเครื่องมือที่ใชแลวจากหองปฏิบัติงาน นํามาทําความสะอาดใหปราศจากเชื้อแลวใส 
ซองนึ่งกอนนําเขาเครื่องอบ ตามระบบ Sterilization ตามมาตรฐานของกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร 
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 ๔.13 ชวยทันตแพทยขางเกาอี้ในงานตรวจฟน อุดฟน ถอนฟน ขูดหินน้ําลาย งานรักษาคลองรากฟน 
งานทันตกรรมประดิษฐ งานศัลยกรรมชองปาก งานทันตกรรมสําหรับเด็ก 
 ๔.14 ดูแลหองพักทันตแพทย กรอกน้ําใสตูเย็น กาตมน้ํารอน ลางแกว 
 ๔.15 ทํา Spore test ตูอบเครื่องมือ 
 ๔.16 งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกาํหนดการจางเหมาบคุคล 
ตําแหนง  พนักงานประกอบอาหาร 

ประจํากลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย/หญิง อายุไมต่ํากวา 18 ป  
 2.2 จบการศึกษาไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 
  

3. อัตราคาจาง   6,552   บาท 
4. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 

4.1  ตรวจสอบปริมาณอาหารท่ีรับมาจากหนวยเตรียม 
4.2  จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณที่ใชในการปรุงอาหาร 
4.3 เตรียมเครื่องปรุงตาง ๆ 
4.4 ปรุงอาหารตามขั้นตอนใหถูกหลักโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร 
4.5 สงอาหารไปยังหนวยบริการ 
4.6  ลางทําความสะอาด วัสดุ ครุภัณฑ ที่ใชประกอบอาหาร 
4.7 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 
 
  



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบุคคล 
ตําแหนง  ชางซอมบํารุง 

ประจํากลุมงานซักฟอก  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 จบการศึกษาไมนอยกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ไฟฟากําลัง  อิเลคทรอนิกส  
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อยูในระยะอันตราย 

  

3. อัตราคาจาง   ๖,๕๕๒   บาท 
  

4. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 4.๑  ซอมบํารุงครภุัณฑไฟฟา เครื่องใชไฟฟา โทรศัพท ระบบเสียงตามสาย และระบบอิเลคทรอนิกส
ตาง ๆ  
 4.๒  ซอมบํารุงเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณสํานักงานของโรงพยาบาล เชน มอเตอร
ไฟฟา เครื่องซักผา เครื่องอบผา ปมนํา ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 
 4.๓  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบุคคล 
ตําแหนง  ชางฝมือทั่วไป 

ประจํากลุมงานอํานวยการ  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 จบการศึกษาไมนอยกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขา ชางกอสราง  ชางเชื่อม  ชางยนต  
ชางกลโรงงาน 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 

  

3. อัตราคาจาง  ๖,๕๕๒  บาท 
  

4. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 4.1 ซอมแซมครุภัณฑ  อุปกรณสํานักงาน  ครุภัณฑทางการแพทย  อุปกรณประกอบอาหาร   
 ๔.๒ ซอมแซมประตู  หนาตาง  งานไม  งานเฟอรนิเจอร  งานเชื่อมเหล็ก  งานเชื่อมโลหะ 

 4.2 งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบคุคล 
ตําแหนง  พนักงานทั่วไป 

ประจํากลุมการพยาบาล  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย / เพศหญิง  อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 ไดรับวุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 
  

3. อัตราคาจาง   6,๕๕๒  บาท 
 

4. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
4.1  ทําความสะอาดสถานที่ภายในหนวยงาน พื้น หองทํางาน 
4.2  วัด  ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  และรูจักเครื่องมือวัสดุทางการแพทยเบื้องตนที่ใชในหนวยงาน 
4.3  ทําความสะอาดกระจก 
4.4  ทําความสะอาดรอบอาคาร / ระเบียง 
4.5  เก็บ / ทิ้งขยะทั่วไปและเปลี่ยนถุงรองรับขยะ ตามเวลาที่กําหนดพรอมทําความสะอาดถังขยะ 
4.6  เช็ดรอยเปอนบริเวณประตู ฝาผนัง ฯลฯ เทาที่สามารถทําได 
4.7  ดูดฝุนพรม รวมทั้งบริเวณภายใตเฟอรนิเจอรที่สามารถเคลื่อนยายไดโดยงาย 
4.8  เข็นม็อบเก็บฝุนโดยทั่ว รวมทั้งบริเวณเฟอรนิเจอรสามารถเคลื่อนยายไดโดยงาย 
4.9  เข็นม็อบเก็บฝุนบริเวณทางเดินรวม โดยสม่ําเสมอ 
4.9 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทั้งหมด โดยวิธีม็อบเปยก 
4.10 เก็บคราบสกปรกบนพ้ืน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืน 
4.11 กวาดหรือเข็นม็อบเก็บฝุนบริเวณราวบันได 
4.12 ทําความสะอาดพ้ืนบันไดทั้งหมดโดยวิธีม็อบเปยก 
4.13 เช็ดทําความสะอาดราวบันได 
4.14 ทําความสะอาดหองน้ํา 
4.15 ดูแลหองน้ําใหสะอาดสม่ําเสมอ 
๔.๑๖ ทําความสะอาดหมอนอน กระบอกปสสาวะ  และขวดตวงปสสาวะ 
๔.๑๗  จัดการขยะและผาเปอนตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด 
๔.๑๘ ปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค 
๔.๑๙ รวมพัฒนากิจกรรมคุณภาพ 
๔.๒๐ งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบุคคล 
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 

ประจํากลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 ปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงาน (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานท่ีตองปฏิบัติในแต
ละวัน โดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด และสามารถอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันจันทร – ศุกร และวันหยุดราชการ 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 ไดรับวุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 
 2.4 ผูยื่นใบเสนอราคาตองผานการตรวจประวัติอาชญากรรม และสารเสพติด 

๓.  อัตราคาจาง   ๖,๕๕๒  บาท 
 

๔. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
๔.1 ขับรถยนต รถตูนั่ง รถพยาบาล 
๔.2 ขับรถรับ – สง ผูปวยสงตอไปรักษาในสถานบริการอ่ืน 
๔.3 ขับรถรับ – สง เจาหนาที่ไปราชการ หรือติดตอราชการ 
๔.4 ดูแลแกไขขอขัดของเบ้ืองตนของรถยนต 
๔.5 ดูแลเครื่องมือทางการแพทยใหมีความพรอมใช ดูแลรักษาความสะอาดและบํารุงรักษารถยนต 

ตามระยะเวลาที่กําหนดใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 
๔.6 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
  



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบคุคล 
ตําแหนง  พนักงานบริการ 

ประจํากลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร – วันศกุร ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผูวาจางอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของงานที่ตองปฏิบัติ
ในแตละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด 
 1.4 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
 

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศชาย / หญิง อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 ไดรับวุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 
  

3. อัตราคาจาง 6,552 บาท 
 

4. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
4.1 .บริการถายเอกสาร  โรเนียวเอกสาร  และจัดเก็บขอมูลประจําเดือน 
4.2  บริการเขาเลมเอกสาร 
4.3  ตรวจสอบความพรอมการใชงานของเครื่องโรเนียว  เครื่องถายเอกสาร 
4.4  ตรวจสอบความพรอมใชของแบบฟอรมตาง ๆ ในงานธุรการ 
4.5  ติดตอประสานงานภายในหนวยงานในเรื่องของเอกสาร 
4.6  จัดทําตัวชี้วัดของตนเอง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 
4.7  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 



รายละเอียดเง่ือนไข ขอกําหนดการจางเหมาบคุคล  
ตําแหนง  พนักงานรับโทรศัพท 

ประจํากลุมอํานวยการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 ปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง/วัน โดยกําหนดการผลัดเวร ดังนี ้

-  ผลัดเชา  ตั้งแตเวลา    08.00 – 16.00 น. 
  -  ผลัดบาย  ตั้งแตเวลา    16.00 – 00.00 น. 
  -  ผลัดดึก  ตั้งแตเวลา    00.00 – 08.00 น. 
 1.2 หากผูรับจางประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในหนังสือตกลงจาง ผูรับจางจะตองแจงให
ผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผูรับจาง 
 2.1 เพศหญิง อายุไมต่ํากวา 18 ป 
 2.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบริหารธุรกิจ 
 2.3 ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทํางาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไมเปนโรคติดตอ
อันตราย 

๓.  อัตราคาจาง    ๘,๑๔๖    บาท 
  

3. รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
3.1. งานประกาศเสียงตามสาย ไดแก ขอความประจํา ขอความบุคคล 
3.2 งาน Operator ไดแก รับโอนสายนอก รับโอนสายใน 
3.3 การตรวจสอบความพรอมใชของวิทยุสื่อสาร 
3.4 งานวิทยุสื่อสาร รับประสานในเครือขาย 
3.5 การใหคําแนะนําแกผูมารับบริการ 
3.6 งานบริการขอมูลผูปวย ใหคําปรึกษาตางๆ 
3.7 งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 

 
  


