
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น  ( EMR ) 

รายละเอียดคุณสมบัติ และการรบัสมัคร 

ด้วย หนว่ยกู้ชีพ“องค์การบริหารสว่นต าบลบางแก้ว” งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บาง
แก้ว     มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ   ต าแหน่งพนักงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น     
จ านวน  1  อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างเหมาบริการ ดังนี ้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 (๑) มีสัญชาตไิทยและภมูิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบลบางแก้วเท่านั้น 
(๒) มีอายุไมต่่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือตามกฎหมายอื่น 
(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวนิัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน หรือตาม
กฎหมายอื่น 
(๑๐) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินยัตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืน  หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรืออ่ืนๆ 
 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(1) เพศหญิง / เพศชาย 
(2) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทียบเท่า 
(3) มีความรู้ ความสามารถ และสามารถปฏิบตัิงานการแพทย์ฉุกเฉนิได้เป็นอยา่งด ี 
(4) มีความรู้ และความสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร/์Internet ได้เป็นอยา่งด ี
(5) มีความรูด้้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 (7) มีความรู้เส้นทาง และพื้นท่ีต าบลบางแก้วเป็นอย่างด ี
(8) สามารถเข้าเวรเป็นผลัดไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง 
(9) มีจิตอาสาและใจรักในงานกู้ชีพ 
(10) เป็นผู้ที่มีความประพฤตดิี มคีวามสนใจ ใฝรู่้ในการปฏิบตัิงาน มีความขยัน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยสังเขป 
-  ประสานงานและภารกิจของรถกู้ชีพและเครือข่าย 
-  รับแจ้งเหตุ  สั่งการ / ประสานความร่วมมือ / ให้ค าปรึกษา  ตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง 
-  เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์สาธารณภัย อุบัติภยัต่างๆ 
-  เป็นศูนย์ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน / องค์กรอื่นๆ  
-  บันทึกข้อมูลต่าง ๆ  ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบเอกสาร  และข้อมลูคอมพิวเตอร ์
-  ทดสอบการสื่อสารเตรียมความพร้อมให้บริการ โดยการทดสอบสญัญาณกับศูนยส์ื่อสารเครือข่ายในเขตรับผิดชอบ 
-  รายงานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย  
 



 

๒. วันเวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานได้ที่ ห้องกองสาธารณสุข อบต. บางแก้ว  ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตลุาคม 
๒๕65 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม ๒๕65  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

๓.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการรับสมัคร 

ผู้สมคัรต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี ้
๓.๑ รูปถ่าย หน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด ๓x๔ ซ.ม. หรือ ๑ นิ้ว จ านวน  ๓ รูป และถ่ายไว้ในคราวเดียวกันไม่เกิน 
๖ เดือน 
๓.๒ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
๓.๔ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เปน็โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖)    
   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน(ฉบับจริง) 
๓.๕ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
๓.๖ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล / ใบส าคัญการสมรส  จ านวน  1 ฉบับ 
๓.๗ ใบประกาศพนักงานวิทยุ(ถ้ามี)  จ านวน  ๒ ฉบับ 
๓.๘ ใบประกาศอบรมการปฐมพยาบาลหรืออบรมเวชกิจฉุกเฉิน(ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบับ  
เมื่อผูส้มัครไดย้ื่นใบสมคัรและเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว เจ้าหนา้ที่ผู้รับสมัครจะออกหมายเลขประจ าตัวสอบพร้อมออกบัตร
ประจ าตัวสอบให้แก่ผูส้มัครไวเ้ป็นหลักฐาน    

๔.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก 

จะประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิคดัเลือก วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 17   ตลุาคม ๒๕65 ณ  องค์การบรหิารส่วนต าบล
บางแก้ว ตัดสินการคัดเลือก 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการประเมินผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  (ข้อเขียน และสมัภาษณ์) 

- มีความรู้ใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารคมนาคม 
- มีความรู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/Internet  
- มีความรู้ด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
- มีความรู้พื้นทีต่ าบลบางแก้ว 
5. การจ้างเหมาบริการ 
ผู้ไดร้ับคัดเลือกจะได้รับการจ้างพนักงานเหมาบริการต าแหน่งนั้น  พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMR )  และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้
คัดเลือกไดผู้้ใดมีคณุสมบัตไิม่ตรงตามเง่ือนไขเกี่ยวกับการจ้างที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครจะถือว่าผูท้ี่คัดเลือกได้ผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ  ไม่มีสิทธิไดร้ับการพิจารณาการจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 


