
 
 
 

 
 
 

ประกาศร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานประจ าร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

                                        ............................................................... 
          ด้วยร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจ าร้าน   
ฉะนั้นอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินเพื่อเป็นพนักงานประจ าร้านของร้านสวัสดิการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานประจ าร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อต าแหน่ง   

1.1  ผู้จัดการ    จ านวน    1  อัตรา  
1.2  ผู้ช่วยผู้จัดการ  จ านวน    2  อัตรา 
1.3  พนักงานการเงินและบญัชี    จ านวน    1  อัตรา 
1.4  พนักงานประจ าร้าน  จ านวน  10  อัตรา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ของผูม้ีสิทธิสมัครเข้ารบัการคัดเลือก 
         2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  1. มีสัญชาติไทย 
  2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18   ปีบริบรูณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  3. เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
       ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรสิุทธ์ิใจ 
  4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ใหญบ่้าน  และ  
              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ใน 
    พรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือ       
    จิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรอืโรคทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการ

ท างาน 
7.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการหรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม   
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรอืตามกฎหมายอื่น 
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รงัเกียจของสงัคม 
9. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย                                                                                    

  10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เพราะกระท าความผิด 
        ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
11. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร 
12. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิหรอืหน่วยงานอื่น  ของรฐั    
 

/๑๓. ไมเ่ป็นผู้... 
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  13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรอืปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตาม  ระเบียบ   

       กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
  14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
        ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

  15. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารบัราชการ เข้าท างาน  

๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ๓.๑ ต าแหน่ง ผู้จัดการ 

1. เพศชาย/หญิง  
2. อายุ 25 - 40 ปี 
3. วุฒิ ปวส. ข้ึนไป (สาขาเกี่ยวกบัพาณิชยกรรม, บริหารธุรกจิ ฯ) 
4. มีประสบการณ์ร้านค้าปลกี มินิมาร์ท อย่างน้อย 2 ปี ข้ึนไป (จะได้รบัการพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ) 
5. บุคลิกภาพดี 
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานไดเ้ป็นอย่างดี  

๓.๒ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ 
1. เพศชาย/หญิง  
2. อายุ 25 ปี ข้ึนไป 
3. วุฒิ ปวส. ข้ึนไป (สาขาเกี่ยวกบัพาณิชยกรรม, บริหารธุรกจิ ฯ) 
4. มีประสบการณ์ร้านค้าปลกี มินิมาร์ท อย่างน้อย 2 ปี ข้ึนไป (จะได้รบัการพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ) 
5. บุคลิกภาพดี 
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานไดเ้ป็นอย่างดี 

3.3 ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 
1. เพศชาย/หญิง  
2. อายุ 20 ปี ข้ึนไป 

                 3. วุฒิ ปวส. ข้ึนไป (สาขาการบัญชี) 
4. มีประสบการณ์ท างานด้านงานบญัชี  
5. มีความรู้พื้นฐานด้านการบันทกึบญัชีและภาษี  
6. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานบัญชีและโปรแกรมส าเรจ็รปูได้ 

 3.4 ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป (ขาย/แคชเชียร์ ฯ) 
1. เพศ : ชาย/หญิง  
2. อายุ : 18 - 35 ปี  
3.  ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.3 ข้ึนไป (หากมปีระสบการณ์จากค้าปลีก หรือร้านสะดวกซื้อมากอ่น

จะพิจารณาเป็นกรณีพเิศษ) 
/4. สามารถ... 
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      4. สามารถท างานในวันหยุด ท างานเป็นกะได้ ทั้ง 3 กะ (เช้า 07.30-16.00 น., บ่าย 15.30 
– 24.00 น. ดึก เวลา 23.30-08.00 น.) 

๔.  การรับสมัคร 
 ๔.1  วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวโหลดใบสมัคร หรือถ่ายเอกสาร และกรอกข้อความในใบสมัครด้วย
ลายมือของตนเองพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 
นับถึงวันปิดรับสมัคร และลงลายมือช่ือ(ลายเซ็น) ในใบสมัคร  
 ๔.2  หลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร 
  (1) ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร  
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
         (3)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนช่ือ - 
นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4)  หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด 8  สด 43 (ส าหรับเพศชาย)  จ านวน 1  ฉบับ 
         (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
  (6)  ผลงานที่ผ่านมา(ต าแหน่งผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ) 
        ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษEMS ไปยัง เลขที่ 122 โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มงานสุขศึกษา ช้ัน ๕  อาคาร ผู้ป่วยนอก ถนนสรรพสิทธ์ิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2563 โดยถือวันที่
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังปิดรับสมัครหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน
ค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

  ๔.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ 
ผู้สมัครไม่มสีิทธิสมัครตามประกาศรบัสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรบัสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรบัผู้นั้น   
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  และก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการสอบคัดเลือก        

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563  
 

/ณ ป้าย… 
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ณ ป้ ายประกาศหน้ าห้ องกลุ่ มงานทรั พยากรบุ คคล  ช้ั น  9  อาคารสนับสนุ นบริ การทางการแพทย์   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ , ป้ายประกาศหน้าห้องกลุ่มงานสุขศึกษา ช้ัน 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ และทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  http://sunpasit.go.th/   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
    6.1 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะพจิารณาจากความรู้ ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน
และเกณฑอ์ื่นๆ เช่น ภาวะผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ 
    6.2 วิธีการคัดเลือกให้พจิารณาจากเอกสารการสมัคร ผลงาน ประวัติการท างาน อาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือ
สอบข้อเขียนหรือใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเตมิให้ได้ข้อมลูที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและเหมาะสมของผู้สมัคร
ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรบัสมัครก็ได้ 
๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๗0 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนการสัมภาษณ์

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครสอบ ที่มาก่อนเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด    

8.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ
คะแนนสัมภาษณ์ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ช้ัน 9 อาคาร สนับสนุนบริการทาง
การแพทย์  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ป้ายประกาศหน้าห้องกลุ่มงานสุขศึกษา ช้ัน 5 อาคารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และทางเว็บไซด์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ http://sunpasit.go.th/    

 

        ประกาศ  ณ  วันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 
         (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์) 

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 
 

 
QR Code ประกาศและใบสมคัร 
 
 
 
 
 

http://sunpasit.go.th/
http://sunpasit.go.th/
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   ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานประจ าร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์       
                      (โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง) 
 

1. ต าแหน่งที่สมัคร………………………………………………………… 
2. ช่ือ – นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว)............................................นามสกลุ........................................ 
3. บัตรประชาชนเลขที.่................................................................... 
4. อายุ ............ ปี .............. เดือน เกิดวันที่ .............. เดือน.................................พ.ศ. .......................... 
5. ที่อยู่สามารถติดต่อได้  
 บ้านเลขที่ ................หมูท่ี่ .............. ถนน..................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ ........................... จังหวัด ...........................รหสัไปรษณีย์ .........................โทรศัพท์มือถือ.................... 
7. วุฒิการศึกษา .............................................................สาขาวิชา........................................ ....... 
 ส าเร็จการศึกษาจาก...............................................................................ปี พ.ศ. ........................ 
8. ประสบการณ์ท างาน (ระบุต าแหน่งและสถานทีท่ างาน) 
 8.1 ......................................................................................................................... .................................. 

8.2 ........................................................................................................... ................................................... 
 8.3 .............................................................................................................................................................. 
9. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 (   ) 9.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา  (   ) 9.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (   ) 9.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (   ) 9.5 ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ 
 (   ) 9.3 ส าเนาบัตรประชาชน  (   ) 9.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 

(   ) 9.7 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด 8  สด 43 (ส าหรับเพศชาย)   
(   ) 9.8 ผลงานทีผ่่านมา(ต าแหนง่ผูจ้ัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ)  (   ) 9.9  หลักฐานอื่นๆ...............(ถ้าม)ี 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบ
สมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น 
       ลงช่ือ..............................................ผู้สมัคร 
            (...............................................) 
         ยื่นใบสมัครวันที่ .........เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
 

 ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 
 ขาดหลกัฐาน/มีปญัหาคือ  
........................................................................ 
ลงช่ือ ................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
(......................................................) 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก 
.............................................................................................. 
ลงช่ือ ...........................................กรรมการตรวจคุณสมบัติ                

(................................................) 
หมายเหตุ  

- ส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐานประกอบการสมัครทาง EMS ไปที ่122 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ กลุ่ม
งานสุขศึกษา ช้ัน ๕  อาคารผู้ป่วยนอก ถนนสรรพสทิธ์ิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 34000       

- สอบถาม โทร. 045-319200 ต่อ 1320, 1408 , 081-878-1362, 087-651-2628  

ล าดับท่ีสมัคร........ 

 
รูปถ่าย 

๑ x ๑.๕ นิ้ว 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

รับสมัครพนักงาน ต าแหน่งผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และพนักงาน  
ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
------------------------------------------------------------- 

1. ต าแหน่ง ผู้จัดการร้าน รับสมัคร จ านวน   1  อัตรา 
1.1. รายละเอียดงาน : ร้านสะดวกซื้อ 
1.2. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1.2.1. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย และวิเคราะหป์ัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนภายในร้าน เพื่อน ามาหาวิธีแก้ไข
ปัญหา 

1.2.2. ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าพนักงานภายในร้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของร้าน 
1.2.3. ตรวจทานความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสินค้า, ป้ายราคาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานร้านสะดวกซือ้ทั่วไป และราคาเป็นปัจจุบัน 
1.2.4. ควบคุมจ านวนสินค้าสญูเสียของร้าน 
1.2.5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1.2.6.  จัดส ารองเงินทอนให้เพียงพอ ตรวจสอบ จัดท าเอกสารรายงานต่างๆ เช่น การปรบัราคาใน

เครื่อง การยกเลิกใบเสรจ็ เคลียร์เอกสารระหว่างวัน ฯลฯ 
1.2.7.  ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้จากการขาย ก่อนน าสง่หอ้งเก็บเงนิ รวมทั้งท ารายการยอดเงินขาด 

– เกิน  
1.2.8.  ประสานงานกับคณะท างานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการติดตัง้ป้าย 

signage และสื่อ promotion ต่างๆ ของร้านสวัสดกิาร 
1.2.9. จัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกบังาน ดูแลรักษาระเบียบวินัย พร้อมทัง้สร้างขวัญและก าลังใจของ

พนักงาน 
1.2.10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะท างานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลฯ 

1.3. สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ 
1.3.1.  ตามสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 
1.3.2.  เบิกเยี่ยมไข้  
1.3.3.  เงินช่วยเหลอืกรณีบิดา มารดา เสียชีวิต 
1.3.4.  โบนัสประจ าปี โบนสัตามผลงาน ฯ 
1.3.5. เสื้อยูนิฟอรม์ร้านสวัสดิการฯ ปีละ 2 ชุด 
1.3.6.  OT 
1.3.7.  ลาพักร้อนประจ าป ี
1.3.8.  ปรับเงินเดอืนประจ าป ี

/1.4 เสื้อยูนิฟอรม์... 
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1.4. คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.4.1.  เพศชาย/หญิง (เพศชายมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
1.4.2.  อายุ 25 ปี ข้ึนไป 
1.4.3.  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี วุฒิ ปวส. ข้ึนไป (สาขาเกี่ยวกบัพาณิชยกรรม, บรหิารธุรกจิ ฯ) 
1.4.4.  มีประสบการณ์ร้านค้าปลีก มินมิาร์ท อย่างน้อย 2 ปี ข้ึนไป (จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณี

พิเศษ) 
1.4.5.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างด ี 
1.4.6.  บุคลิกภาพดี 
1.4.7.  รักงานบริการ มีภาวะผู้น า 

1.5. ค่าจ้าง : เงินเดือน 22,000 บาท 
1.6. เง่ือนไขในการจ้าง : ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและจ่ายค่า

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ ส านักงานพสิูจนห์ลกัฐาน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
---------------------------------- 

 
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  รับสมัคร จ านวน   2  อัตรา 

2.1. รายละเอียดงาน : ร้านสะดวกซื้อ 
2.2. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2.2.1. ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าพนักงานภายในร้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของร้าน 
2.2.2. ตรวจทานความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสินค้า, ป้ายราคาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานร้านสะดวกซือ้ทั่วไป และเป็นปัจจุบัน 
2.2.3. ควบคุมจ านวนสินค้าสญูเสียของร้าน 
2.2.4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2.2.5. ตรวจสอบจ านวนเงินที่ไดจ้ากการขาย ก่อนน าส่งห้องเกบ็เงนิ เคลียร์เอกสารระหว่างวัน 
2.2.6. ประสานงานกบัคณะท างานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการติดตั้งป้าย 

signage และสื่อ promotion ต่างๆ ของร้านสวัสดกิาร 
2.2.7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ และคณะท างานร้านสวัสดิการ

โรงพยาบาลฯ 
2.3. สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ 

2.3.1.  ตามสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 
2.3.2.  เบิกเยี่ยมไข้  
2.3.3.  เงินช่วยเหลอืกรณีบิดา มารดา เสียชีวิต 
2.3.4. โบนัสประจ าปี โบนัสตามผลงาน ฯ 
2.3.5.  เสื้อยูนิฟอร์มร้านสวัสดิการฯ ปลีะ 2 ชุด 
2.3.6.  OT 
2.3.7.  ลาพักร้อนประจ าป ี
2.3.8.  ปรับเงินเดอืนประจ าป ี

2.4. คุณสมบัติผู้สมัคร 
2.4.1.  เพศชาย/หญิง (เพศชายมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
2.4.2.  อายุ 25 ปี ข้ึนไป 

/2.4.3. วุฒิ ปวส.... 
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2.4.3.  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี วุฒิ ปวส. ข้ึนไป (สาขาเกี่ยวกบัพาณิชยกรรม, บรหิารธุรกจิ ฯ) 
2.4.4.  มีประสบการณ์ร้านค้าปลีก มินมิาร์ท อย่างน้อย 2 ปี ข้ึนไป (จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณี

พิเศษ) 
2.4.5.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างด ี 
2.4.6.  บุคลิกภาพดี 
2.4.7.  สามารถท างานเป็นกะได้  
2.4.8.  รักงานบริการ มีภาวะผู้น า 

2.5. ค่าจ้าง : เงินเดือน เริ่มต้น 12,500 บาท (ปวส.) ; 15,000 บาท(ปริญญาตรี) 
----------------------------------------  

 
3. ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  รับสมัคร จ านวน   1  อัตรา 

3.1. รายละเอียดงาน : ร้านสะดวกซื้อ 
3.2. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

3.2.1. ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าพนักงานภายในร้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของร้าน 
3.2.2. ตรวจทานความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสินค้า, ป้ายราคาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานร้านสะดวกซือ้ทั่วไป และเป็นปัจจุบัน 
3.2.3. ควบคุมจ านวนสินค้าสญูเสียของร้าน 
3.2.4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3.2.5. ตรวจสอบจ านวนเงินที่ไดจ้ากการขาย ก่อนน าส่งห้องเกบ็เงนิ เคลียร์เอกสารระหว่างวัน 
3.2.6. ประสานงานกบัคณะท างานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการติดตั้งป้าย 

signage และสื่อ promotion ต่างๆ ของร้านสวัสดกิาร 
3.2.7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ และคณะท างานร้านสวัสดิการ

โรงพยาบาลฯ 
3.3. สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ 

3.3.1.  ตามสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 
3.3.2.  เบิกเยี่ยมไข้  
3.3.3.  เงินช่วยเหลอืกรณีบิดา มารดา เสียชีวิต 
3.3.4. โบนัสประจ าปี โบนัสตามผลงาน ฯ 
3.3.5.  เสื้อยูนิฟอร์มร้านสวัสดิการฯ ปลีะ 2 ชุด 
3.3.6.  OT 
3.3.7.  ลาพักร้อนประจ าป ี
3.3.8.  ปรับเงินเดอืนประจ าป ี

3.4. คุณสมบัติผู้สมัคร 
3.4.1. เพศชาย/หญิง  
3.4.2. อายุ 20 ปี ข้ึนไป 
3.4.3. วุฒิ ปวส. ข้ึนไป (สาขาการบัญชี) 
3.4.4. มีประสบการณ์ท างานด้านงานบญัชี  
3.4.5. มีความรู้พื้นฐานด้านการบันทกึบญัชีและภาษี 

4. /4.1.1. สามารถ... 
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4.1.1. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานบัญชีและโปรแกรมส าเรจ็รปูได้ 
4.2. ค่าจ้าง : เงินเดือน เริ่มต้น 12,500 บาท (ปวส.) ; 15,000 บาท(ปริญญาตรี) 

---------------------------------------- 
5. ต าแหน่ง พนักงานประจ าร้าน/ท่ัวไป จ านวน 10 คน 

5.1. รายละเอียดงาน : ร้านสะดวกซื้อ 
5.2. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

5.2.1. รับผิดชอบงานภายในร้านสวัสดิการงานขาย  
5.2.1.1. งานแคชเชียร์ คือ รับช าระสินค้า รบัจ่ายบิล และทุกอย่างในเคาท์เตอร์ เซอร์วิส อุ่น

อาหาร ปิง้ขนมปงั อบแซนวิช ชง All Café และทุกอย่างหน้าเคาท์เตอร์ที่ไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้ง Plus sale 
สินค้าตามที่หัวหน้าผลัดมอบหมาย 

5.2.1.2. จัดสต็อก คือ ทุกครั้งทีส่ินค้ามาสง่ทีร่้าน จะมสีินค้าที่เหลอืเมื่อสินค้าน้ันเตมิในช้ันไม่ได้
แล้ว ก็จะน าไปเก็บไว้ที่หลังร้าน แบ่งตามหมวดหมู่(PMA) เพื่อเวลาเติมสินค้าน้ันจะได้หาได้ง่าย ทั้งตัวเราทีจ่ัด 
และคนอื่นในผลัดอื่นๆ ด้วย  

5.2.1.3. เช็คสต็อก คือ การตรวจสอบจ านวนสินค้า คงเหลือทั้งหมด ในคลังสินค้า ณ วันที่
ปัจจุบัน  

5.2.1.4. Re Planogram คือ การอัพเดตป้ายราคาสินค้าที่ อายุสินค้า รหัสสินค้า วันที่อัพเดต
ป้ายราคาเป็นต้น เพราะสินค้าบางตัวขายไม่ดี ร้านจ าเป็นต้องเอาออก และจะมสีินค้ามาใหมเ่รือ่ยๆ ก็จะต้องมี
ป้ายราคา 

5.2.1.5. ชงดื่มเย็น คือ จะชงเครื่องดืม่เย็น เช่น กาแฟเย็น ลาเต้ ชาเย็น โอวัลติน ในทุกๆ วัน
ในช่วงเวลา 04.00 น. และเอาลงในเวลา 22.00 น. ในทุกวันเพื่อท าความสะอาด 

5.2.1.6. งานท าความสะอาดร้าน งานจัดวาง เติมสินค้า อ านวยความสะดวกลูกค้า รับค า
สั่งซื้อ อุ่นอาหาร ส่งสินค้า งานบริการอ่ืนๆ 

5.2.2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูจ้ัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าผลัด และ
คณะท างานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลฯ 

5.3. คุณสมบัติ  
5.3.1.  เพศ : ชาย/หญิง 
5.3.2.  อายุ(ปี) : 18 – 35 ปี  
5.3.3. ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.3 ข้ึนไป (หากมปีระสบการณ์จากค้าปลีก หรือร้านสะดวกซื้อมากอ่น 

จะได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ) 
5.3.4. สามารถท างานในวันหยุดได้ กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่าเหมาะแก่การ

บริการลกูค้า  
5.3.5. จะต้องท างานเป็นกะได้ ทั้ง 3 กะ 
5.3.6. มีใจรกัในงานด้านการบรกิาร 

5.4. สวัสดิการ  
5.4.1.  ตามสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 
5.4.2.  เบิกเยี่ยมไข้  
5.4.3.  เงินช่วยเหลอืกรณีบิดา มารดา เสียชีวิต 
5.4.4. โบนัสประจ าปี โบนัสตามผลงาน ฯ 
5.4.5.  เสื้อยูนิฟอร์มร้านสวัสดิการฯ ปลีะ 2 ชุด 

/5.4.6. OT... 
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5.4.6.  OT 
5.4.7.  ลาพักร้อนประจ าป ี
5.4.8.  ปรับเงินเดอืนประจ าป ี

5.5. ค่าจ้าง : เงินเดือน เริ่มต้น 10,200 บาท  
 
สถานท่ีปฏิบัติงาน :  ร้านสวัสดกิารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.อุบลราชธานี 34000 
 
 
 
 
 
 
 
 


