
 
 

ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน 

…………………………………... 
  ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน  2   อัตรา ฉะนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธ์ิและยุติธรรม จึงขอยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
ตำแหน่งเดียวกันนี้ ในบัญชีอื ่นๆ และประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการของ
โรงพยาบาลรามัน ดังนี้  

 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
- พนักงานบริการ (โรงครัว)     จำนวน  1 อัตรา 
-    พนักงานรักษาความปลอดภัย    จำนวน  1 อัตรา 

2. รายละเอียดการปฎิบัติงาน อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
        ตามรายละเอียดแนบแต่ละตำแหน่ง 
                     3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก 

๑) มีสัญชาตไิทย 
๒) มีอายุไม่ตำ่กว่า ๑๘ ปี 

 ๓) เป็นผู้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
 ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน  

 ๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  ๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
     ๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

                         ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
                         ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน  
  ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 



 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                4.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป(งานการ
เจ้าหน้าท่ี) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั ้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12  -  23 กรกฏาคม  2564 ภาคเช้าเวลา 
09.00 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่า
สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาย่ืนในวันสมัคร 
                        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสาร ดังนี้  
 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรหรือ   1 
นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 

 ๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1  ฉบับ 
 ๕.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิหรือสำเนา รบ. ๑  
   ๕.๔ สำเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘ (เพศชาย) 
 ๕.5 ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองสำเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า 
(สำเนาถูกต้อง) 
 
 

  6. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
 6.1. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ซ่ึงออกไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง) 
 6.2. ในส่วนของใบรับรองของข้าราชการระดับ 4 หรือระดับชำนาญงานขึ้นไป เซ็น
รับรองในใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรของข้าราชการของผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ  ให้นำมาให้ในวัน
รายงานตัวเข้ามาทำงาน (ทั้งน้ีบัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจำเท่าน้ันหากไม่มีผู้ค้ำประกันงาน) 
     

  7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงพยาบาลรามันจะประกาศรายชื ่อผู ้ ม ีส ิทธ ิเข ้าร ับการค ัดเล ือกภายในว ัน ท่ี                

26 กรกฎาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.ramanhospital.org 
 

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือก จะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความ
เหมาะสมโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
 
 

 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

     จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  
 

10. การจ้าง 
 ผู ้ค ัดเลือกได ้ จะได ้ร ับการจ้างตามลำดับในบัญชีผ ู ้สอบคัดเลือกได้ และจะมีการ
ประเมินผลการทำงาน  



 

   ๑1. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้   

1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2. มีการเล่ือนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ประจำปี สูงสุดร้อยละ ๑๐ ตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  9  กรกฎาคม  2564  
 
 

                                               
              (นายรอซาลี ปัตยะบุตร) 
                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



เอกสารแนบรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง 
 

1. ตำแหน่ง  พนักงานบริการ (โรงครัว)  1  ตำแหน่ง 

อัตราเงินเดือน  6,552  บาท 

สถานที่ปฏิบัติงาน แผนกโภชนาการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานดา้นโภชนาการ มีลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียม จัดซ้ือ และดูแลความ
สะอาดในพื้นท่ีบริการการปรุงอาหาร โดยรวมถึงความสะอาดของอุปกรณ์การทำอาหาร ในการ
บริการผู้ป่วย หรือในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลกั 

1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื ่องมือ เครื ่องใช้ ในการปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุ
ประกอบอาหารต่างๆ ตามรายการอาหารท่ีต้องการผลิตในแต่ละวัน 

2. เตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารผู้ป่วยท่ัวไปและจัดการอาหารตลอดจนบริการแจกอาหารบน
หอผู้ป่วยตามตารางเวรท่ีได้รับมอบหมาย 

3. จัดเก็บและด ูแลการถนอมอาหารหลังจ ากการผลิตอาหารในแต่ละวันตามมาตรฐาน
โภชนาการ 

4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะใส่อาหารผู ้ป่วย และ ด ูแล 
บำรุงรักษา เครื่องมือท่ีใช้ในงานครัวเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานร ับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

        1.  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบตัิงาน หรือ 
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หรือคุณวุฒิท่ีสูงกว่า ท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม 

3. สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรท่ีกำหนดได้ 
                   4. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8 
                   5. อายุ  20 – 40 ปี     

 6. หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่ายหรือมีภูมิลำเนา
ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ      

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง่ 
3. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

 



 
2. ตำแหน่ง   พนักงานรักษาความปลอดภัย  (เพศชาย) 

อัตราเงินเดือน    7,800 บาท 

สถานที่ปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ ผู ้มารับ
บริการ งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร ้อย ความปลอดภัยของสถานที ่ราชการ  และ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตรวจตราอาคารสถานท่ีต่างๆ หากมีส่ิงผิดปกติ รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลกั 

- ตรวจความเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีในหอผู้ป่วย 
- อยู่ประจำหอผู้ป่วย และสกรีนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามเข้ามาในหวอด  
- เคลียร์ญาติผู้ป่วยและตรวจบัตรเฝ้าไข้ญาติผู้ป่วย  
- เชิญญาติออกจากหอผู้ป่วย เมื่อหมดเวลาเย่ียม  
- คอยสังเกตบุคคลต้องสงสัยหรือส่ิงผิดปกติ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- ดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจา้หน้าท่ีและผู้มารับบริการ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1.  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิท่ีสูงกว่า 
ท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม 

                   2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8 
                   3. อายุ  20 – 35 ปี          

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง่ 
3. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

 


