
 
 
 

 

เปิดรับผู้สมัครทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

 

 

ต ำแหน่งงำน : พนักงานท าความสะอาด  

ประจ ำส ำนกังำน : แม่สอด ประเทศไทย 

หมวดหมู ่ : พนักงานบริการทั่วไป (G1-A, 24,036.42 บาท ต่อเดือน) 

ประเภทของสญัญำ : สัญญาจ้าง 1 ปี (มีความเป็นไปได้ทีจ่ะต่อสัญญา) 

วนัเริ่มงำนท่ีตอ้งกำร : โดยเร็วทีสุ่ด 

วนัท่ีปิดประกำศ :    3 ตุลาคม 2565 

รหสัอำ้งอิง : VN036/2022 

 

 

1. ขอบข่ายและลักษณะงาน 

ต ำแหน่งนีอ้ยู่ภำยใตก้ำรดแูลทั่วไปของหวัหนำ้แผนกสขุภำพผูอ้พยพ และอยู่ภำยใตก้ำรดแูลบงัคบับญัชำโดยตรงของเจำ้หนำ้ที่

พยำบำลและประสำนงำนอำวุโส พนกังำนท ำควำมสะอำดมีหนำ้ที่ดูแลควำมสะอำดเรียบรอ้ยของพืน้ที่หอ้งแล็บ ประจ ำศูนย์

ประเมินสขุภำพผูอ้พยพ ไอโอเอ็ม แม่สอด ประเทศไทย 

 

2. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

• เช็ดถทู ำควำมสะอำด พืน้ หิง้ โต๊ะ ตูเ้ก็บของ 
และเกำ้อีป้ฏิบตังิำนใหป้รำศจำกฝุ่ นโดยใชน้ ำ้ยำท ำควำมสะอำดที่เหมำะสม 

• กวำด ถแูละดดูฝุ่ นพืน้และบรเิวณปฏิบตัิงำนตำมตำรำง 

• เช็ดถลูกูบิดประต ูท่ีจบัประตบู่อยๆ เพื่อใหส้ะอำดและปรำศจำกเชือ้โรค 

• เก็บรวบรวมขยะติดเชือ้จำกสถำนท่ีปฏิบตัิงำนตำ่งๆ โดยใส่อปุกรณป์้องกนัเพื่อน ำไปก ำจดัตำมวิธีที่เหมำะสม  

• เก็บขยะที่ท  ำใหป้ลอดเชือ้แลว้ในพืน้ท่ีที่จดัเก็บก่อนน ำไปก ำจดัที่โรงพยำบำลที่ไอโอเอ็มประสำนงำนเพื่อใหช้ว่ย
เผำท ำลำย 

• ท ำควำมสะอำด เช็ด และจดัเก็บอปุกรณแ์ล็บ เครื่องแกว้แล็บท่ีมกีำรน ำมำใชซ้  ำ้เพื่อใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มใชง้ำน 

• แจง้ผูบ้งัคบับญัชำหำกพบว่ำมีเฟอรน์ิเจอรท์ี่ช  ำรุดเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน 
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• ตรวจสอบสต็อคอปุกรณแ์ละผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดทกุสปัดำหเ์พื่อใหม้ใีชอ้ย่ำงเพียงพอ รวมทัง้แจง้
เจำ้หนำ้ที่จดัซือ้หำกผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณข์ำด 

• ช่วยงำนดำ้นธุรกำรทั่วไป 

• ท ำหนำ้ที่อื่น ๆตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

3. คุณลักษณะทีต่้องการ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกในต ำแหน่งนีจ้ะตอ้งมีคณุลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้
 

• ส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัชัน้มธัยมศกึษำ 

• มีประสบกำรณด์ำ้นงำนท ำควำมสะอำด 

• ส่ือสำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• มีทกัษะในกำรประสำนงำนใหค้วำมรว่มมือ 

• มีควำมใส่ใจในรำยละเอียด 

• สำมำรถฎิบตัิตำมนโยบำยและมำตรฐำกำรปฏิบตัิงำนท่ีวำงไวไ้ด ้

• สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้

 

4. ภาษา 

 

จ าเป็น: ฟังพดูอ่ำนเขียนภำษำไทยไดร้ะดบัดีมำก 

 

5. ค่านิยม 

เจำ้หนำ้ที่ไอโอเอ็มทกุคนจะตอ้งมีค่ำนยิมสำมประกำรและคณุลกัษณะหลกั ดงันี ้

• เคารพความแตกต่างหลากหลาย: ทัง้ดำ้นวฒันธรรมและควำมเป็นปัจเจกบคุคล สนบัสนนุใหเ้กดิควำมหลำกหลำย
และควำมกลมเกลียวขึน้เทำ่ที่จะสำมำรถท ำได ้

• มีความซ่ือสตัยแ์ละโปร่งใส: มมีำตรฐำนทำงศีลธรรมและปฏิบตัิตนตำมกฏระเบยีบและมำตรฐำนควำมประพฤติ
ขององคก์ร 

• มีความเป็นมืออาชีพ: แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ทุ่มเท อตุสำหะรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำน 
 

คุณลักษณะหลกั 
 

• ท างานเป็นทมี: ส่งเสรมิกำรท ำงำนเป็นทีมและควำมรว่มมือในกำรท ำงำนทัง้ในแผนกเดียวกบัและต่ำงแผนก
โดยมีจดุมุ่งหมำยรว่มกนัเพื่อใหบ้รรลผุลตำมที่คำดหวงั 

• ท างานให้ประสบผลส าเร็จ: ปฏิบตัิงำนโดยเนน้คณุภำพของงำน และควำมส ำเรจ็ของงำน ท ำงำนใหท้นัตำม
ก ำหนดเวลำ 

• จัดการและแบ่งปันความรู้: เรยีนรูอ้ยู่เสมอและแบ่งปันควำมรูท้ี่ได ้ 
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• มีความรับผิดชอบ: มีควำมรบัผิดชอบต่องำนท่ีไดร้บัมอบหมำยของตนเองโดยถือเอำผลประโยชนข์ององคก์ร
เป็นส ำคญั  

• มีทักษะการสื่อสารทีมี่ประสิทธิภาพ:   
สำมำรถส่ือสำรไดอ้ย่ำงชดัเจนตรงประเด็น และอธิบำยงำนท่ีซบัซอ้นไดอ้ย่ำงครบถว้นและสรำ้งสรรค ์

 

 

อื่นๆ 

 

ขอ้เสนอใด ๆ ที่ตกลงกบัผูส้มคัรที่เก่ียวขอ้งกบัประกำศต ำแหน่งว่ำงนีข้ึน้อยู่กบักำรยืนยนัเงินทนุ 

กำรนัดหมำยจะขึน้อยู่กับกำรรบัรองว่ำผูส้มัครมีคุณสมบัติที่เพรียบพรอ้มในทำงกำรแพทยส์ ำหรับต ำแหน่งนั้น เช่นเดียวกับกำร
ตรวจสอบถิ่นท่ีอยู่ วีซ่ำ และกำรอนญุำตจำกรฐับำลที่เก่ียวขอ้ง หำกมี 

เฉพำะผูส้มคัรที่อำศยัอยู่ในประเทศของส ำนกังำนหรือในประเทศเพื่อนบำ้นภำยในระยะเดินทำงของส ำนกังำนจะไดร้บักำรพิจำรณำ 
ในทกุกรณี ผูส้มคัรตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ตำมกฎหมำยในประเทศของส ำนกังำนหรือในประเทศเพื่อนบำ้นท่ีอยู่ในระยะกำรเดินทำง และ มีใบ
อนญุำติท ำงำนหำกจ ำเป็น 
 

วิธีการสมัคร: 

 

ขอเชิญผูส้นใจส่งใบสมคัรพรอ้มกับแบบฟอรม์ประวตัิส่วนตวัของ IOM ที่กรอกครบถว้นแลว้ไปยงัฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลของ IOM ที่ 

อีเมล bkkrecruitment@iom.int ภายในวันที ่3 ตุลาคม 2565  

กรุณำระบรุหสัอำ้งอิง VN036/2022 ตำมดว้ยชื่อนำมสกลุของคณุในหวัเรื่องของอีเมล ใบสมคัรควรรวมถึง:  

ก) จดหมำยปะหนำ้ระบวุนัท่ีพรอ้มเริ่มงำน 

ข) ประวตัิย่อ 

ค )  แ บ บ ฟ อ ร์ ม ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว ข อ ง  IOM ที่ ก ร อ ก เ รี ย บ ร้ อ ย  โ ด ย ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ ที่  

https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1371/files/Vacancies/Form/iom-personal-history-form-270122.xls. 

เฉพำะผูส้มคัรที่ผ่ำนกำรคดัเลือกเท่ำนัน้ท่ีจะไดร้บักำรติดต่อ 

ระยะเวลาการประกาศ: 

ตั้งแต่ 20.09.2022 – 03.10.2022 
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4 

 

 

 

 
 

Open to Internal and External Candidates 

 

 

Position Title : Cleaner 

Duty Station : Mae Sot, Thailand  

Classification              :  General Service (G1-A, THB 24,036.42 per month) 

Type of Appointment  : One Year Fixed Term Contract  

Initial 12 months with possibility of extension 

Desired Start Date : As soon as possible 

Closing Date :  03 October 2022 

Reference Code : VN036/2022 

 

 

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration 

and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners. IOM is 

dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing 

services and advice to governments and migrants. 

 

 

1. ORGANIZATIONAL CONTEXT AND SCOPE:  

 

Under the overall supervision of the Head of Sub-Office, Mae Sot, and under the direct supervision 

of the Thailand Laboratory and MHD, the incumbent will provide services for the Maesot 

Laboratory biosafety level II area, Media preparation Room, Microscopy and Office area including 

Molecular Biology area (DNA addition Room, Master Mix Room and PCR Detection Room) and 

sputum collection area. 

 

2. RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES:  

• Ensure that the Laboratory area is cleaned according to established frequency and pattern 

to minimize cross contamination amongst different spaces. 

• Assure sputum collection area is kept clean and tidy and all infectious waste generated 

within the area is handled and disposed according to established practices. 

• Attend to cleaning all reusable items within the laboratory rooms and maintain storage in 

specified areas. 

• Separately collect infectious waste from non-infectious waste from all laboratory areas. 

• Assure that all infectious waste collected in IOM Mae Sot is attended according to 

established biosafety practices and maintain ledger of dispatch of infectious materials to 

Mae Sot General Hospital once week for incineration. 

• Cleaning glassware being used after testing procedures with appropriate cleaning agents 

and disinfectant.  

• Observe and report on any dysfunction of utilities within laboratory area for immediate 

remedial actions.  
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• Assist with clerical tasks when required. 

• Perform other duties as may be assigned. 

 

3. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

 

EDUCATION 

 

• High School Diploma 

 

EXPERIENCE 

 

• Relevant experience in the cleaning services 

• Prior work experience with international humanitarian organizations, non-government or 

government institutions/organization in a multi-cultural setting is an advantage 

 

SKILLS 

• Effective communication 

• Good cooperative and collaborative skills 

• Attention to details 

• Ability to adhere to policies and standard operating procedures 

• Ability to work in a collaborative team environment 

 

 
4. LANGUAGES 

 

Fluency in Thai (oral and written) 

5. DESIRABLE COMPETENCIES: 

 

The incumbent is expected to demonstrate the following values and competencies: 
 

Values  

 

• Inclusion and respect for diversity: Respects and promotes individual and cultural 
differences; encourages diversity and inclusion wherever possible. 

• Integrity and transparency: Maintains high ethical standards and acts in a manner 
consistent with organizational principles/rules and standards of conduct. 

• Professionalism: Demonstrates ability to work in a composed, competent and committed 
manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day challenges. 

Core Competencies – behavioural indicators level 1 
 

• Teamwork: Establishes strong relationships with colleagues and partners; relates well 
to people at all levels 
 

• Delivering results: Manages time and resources efficiently, monitoring progress and 
making adjustments as necessary 
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• Managing and sharing knowledge: Keeps abreast of new developments in own field of 
competence and creates opportunities for knowledge management initiatives 

 

• Accountability: Takes ownership for achieving the Organization’s priorities and 
assumes responsibility for own action and delegated work 

 

• Communication: Encourages others to share their views, using active listening to 
demonstrate openness and to build understanding of different perspectives 

 

Other 

 

Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding confirmation.  

 

Appointment will be subject to certification that the candidate is medically fit for appointment and 

verification of residency, visa and authorizations by the concerned Government, where applicable.  

 

Only candidates residing in either the country of the duty station or from a location in a neighboring 

country that is within commuting distance of the duty station will be considered. In all cases, a 

prerequisite for taking up the position is legal residency in the country of the duty station, or in the 

neighboring country located within commuting distance, and work permit, as applicable. 

 

How to apply: 

 

Interested candidates are invited to submit their applications to the IOM Bangkok Human Resources 

Unit at e-mail bkkrecruitment@iom.int by October 03, 2022 at the latest.  

 

Kindly indicate the reference code VN036/2022 followed by your full name in the subject line. 

 

Applications should include:  

a) a cover letter, indicating the dates of availability;  

b) a curriculum vitae;  

c) a duly completed IOM Personal History Form which can be downloaded from 

https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1371/files/Vacancies/Form/iom-personal-history-form-

270122.xls. 

 

Only shortlisted candidates will be contacted.  

 

Posting period:  

 

From 20.09.2022 to 03.10.2022 

 

mailto:bkkrecruitment@iom.int
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