ประกาศ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
ที่ 13 / 2562
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจาหนาทีท่ ําความสะอาดประจําสหกรณ
----------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามขอบังคับ สหกรณออมทรัพยโ รงพยาบาลตํ ารวจ จํากัด ขอที่ 79 ประกอบกับมติ
การประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการ ครั้ ง ที่ 11/2562 เมื่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2562 มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท
ใหรับสมัครคัดเลือกเจาหนาทีท่ ําความสะอาดประจําสหกรณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนง จํานวน คาจาง
เจาหนาที่ทําความสะอาดประจําสหกรณ จํานวน 1 อัตรา คาจางเดือนละ 13,000 บาท
(ทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน)
2. คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
2.1 เพศหญิง อายุ 35 ปขึ้นไป
2.2 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป
2.3 มีความสามารถในการดูแลความสะอาด
2.4 มีความซื่อสัตยและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานไดเต็มที่
3. สิทธิที่ไดรับจากสหกรณ
3.1 สิทธิสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณ (ยกเวนคาเบี้ยขยัน)
3.2 สิทธิประกันสังคม
3.3 สิทธิการเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ
3.4 สิทธิตามสวัสดิการ การเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ
3.5 สิทธิตามกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการทํางาน
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 เช็ดทําความสะอาดสหกรณทุกบริเวณพื้นที่
4.2 เช็ดทําความสะอาดกระจกดานหนาสหกรณ และหองผูบริหาร
4.3 ชวยเสิรฟ น้ํา กาแฟ ใหแขกที่มาเยือน
4.4 จัดเตรียมหองประชุม เตรียมอาหารสําหรับประชุม
4.5 เก็บขยะทั้งหมด
4.6 และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน
- เดินเอกสารใหกรรมการลงนาม เชน มติเวียน เดินเช็ค ไปธนาคาร และอื่นๆ
- สแกนเอกสารตางๆ เชน สัญญาเงินกู ใบสมัครสมาชิก และอื่นๆ
5. กําหนดรับสมัคร
5.1 รับสมัครระหวางวันที่ 7 - 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือสงทางไปรษณีย ถึงสหกรณออมทรัพย โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด เลขที่ 492/1 อาคารศรียานนท ชั้น 1
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 02-251-1070, 02-652-5152 หรือ
E-mail : info@policehospital-coop.com
5.2 สําหรับผูสมัครทางไปรษณีย ใหนําเอกสารประกอบการสมัครมายื่น ณ วันสัมภาษณ

6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัคร ตามแบบที่สหกรณกําหนด
6.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
6.4 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
6.5 สําเนาคุณวุฒิการศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
6.6 ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 1 เดือน)
จํานวน 1 ฉบับ
6.7 เอกสารผลงานหรือประสบการณของผูสมัคร
7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทําการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด และ
เว็บไซตสหกรณ
8. กําหนดการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
8.1 กําหนดการและสถานที่คัดเลือก
วัน พฤหัส บดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ตั้ งแตเ วลา 09.00 น. เป นต นไป ณ ที่ทําการสหกรณ
ออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด เลขที่ 492/1 อาคารศรียานนท ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
8.2 วิธีการคัดเลือก ดังนี้
สั ม ภาษณ และประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน ง ประสบการณ ความรู ความสามารถ
อุปนิ สั ยและทัศนคติ การทํางานเปนทีม ความคิด ริ เริ่ มสร างสรรค ความละเอีย ดรอบคอบ การปรั บ ตัว เขากับ
ผูรวมงาน
9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60
10. ประกาศผลการคัดเลือก
วันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทําการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด และเว็บไซต
สหกรณ
11. วันเริ่มปฏิบัติงาน
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
พันตํารวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร
( ดนุกฤต กลัมพากร )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

