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ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เรื่อง  ประกาศขยายการรับสมัคร 

ตามประกาศโรงพยาบาลรามัน ลงวันที่ 9  กรกฏาคม  2564 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา
บริการตำแหน่ง  

- พนักงานรักษาความปลอดภัย   จำนวน  1  อัตรา 

โรงพยาบาลรามันขอขยายการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งน้ี ออกไป จนถึงวันที่ 5  ตุลาคม 
2564 เน่ืองจากผู้สนใจสมัครงานมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการรับ และโปรดติดตามกำหนดการ วัน เวลา ใน
การกำหนดการสอบอีกครัง้ ทางเว็บไซต์ www.ramanhospital.org    หรือติดต่องานการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
รามัน  

 
  ประกาศ  ณ วันที่   30  กันยายน  2564 

 

                                    
                             (นายรอซาลี  ปัตยะบุตร) 

     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน 

…………………………………... 
  ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน  2   อัตรา ฉะน้ัน 
เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธ์ิและยุติธรรม จึงขอยกเลิกการข้ึนบัญชีใน
ตำแหน่งเดียวกันนี้ ในบัญชีอื่นๆ และประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาลรา
มัน ดังน้ี  

 

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

2. รายละเอียดการปฎิบัติงาน อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
        ตามรายละเอียดแนบแต่ละตำแหน่ง 
                     3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก 

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี 

 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔) ไม่เป ็นผู ้ดำรงตำแหน่งก ำนัน แพทย์ประจำตำบล สารว ัตรกำนัน ผ ู ้ ใหญ่และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
 ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไ ร้ความสามารถหรือ จิตฟั่ น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
 ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อ น ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น  

 ๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

                         ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ    
                         ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่ น
ของรัฐ 

 



  ๑๓) ไม่เป ็นผ ู ้ เคยถ ูกลงโทษให ้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผ ิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
  ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                4.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่ วไป (ง านการ
เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12  -  23 กรกฏาคม  2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 
น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่าน้ัน) ขอขยายเวลา
การรับสมัคร ไปถึงวันที่ 5  ตุลาคม  2564  ในวันเวลาราชการ  
 4.2 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่า
สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวนัสมัคร 
                        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเอกสารและหลกัฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสาร ดังน้ี  
 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรหรือ   1 น้ิว 
ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน 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 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี)  
หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองสำเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่ า (สำเนา
ถูกต้อง) 
 
 

  6. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
 6.1. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก .พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่ง
ออกไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง) 
 6.2. ในส่วนของใบรับรองของข้าราชการระดับ 4 หรือระดับชำนาญงานข้ึนไป เซ็น
รับรองในใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรของข้าราชการของผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ  ให้นำมาให้ในวันรายงาน
ตัวเข้ามาทำงาน (ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจำเท่านั้นหากไม่มีผู้ค้ำประกันงาน ) 
     

  7 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงพยาบาลรามันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่   6  ตุลาคม            

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

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือก จะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม
โดยวิธีสอบข้อเขยีนและสอบสัมภาษณ ์ 
 



 

 9. การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

     จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  
 

10. การจ้าง 
 ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และจะมีการประเมินผลการ
ทำงาน  

 

   ๑1. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังน้ี   

1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ประจำปี สูงสุดร้อยละ ๑๐ ตามผลการประเมิ นการ
ปฏิบัติงาน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  30  กนัยายน  2564  
 
 

                                               
              (นายรอซาลี ปัตยะบุตร) 
                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

เอกสารแนบรายละเอียดแต่ละตำแหนง่ 
 

1. ตำแหน่ง  พนักงานบริการ (โรงครัว)  1  ตำแหน่ง 

อัตราเงินเดือน  6,552  บาท 

สถานที่ปฏิบัติงาน แผนกโภชนาการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียม จัดซื้อ และดูแลความสะอาดใน
พื้นที่บริการการปรุงอาหาร โดยรวมถึงความสะอาดของอุปกรณ์การทำอาหาร ในการบริการผู้ป่วย หรือใน
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ในการปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุประกอบ
อาหารต่างๆ ตามรายการอาหารที่ต้องการผลิตในแต่ละวัน 

2. เตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารผู้ป่วยทั่วไปและจัดการอาหารตลอดจนบริการแจกอาหารบนหอ
ผู้ป่วยตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย 

3. จัดเก็บและดูแลการถนอมอาหารหลังจากการผลิตอาหารในแต่ละวันตามมาตรฐานโภชนาการ 
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย และดูแล บำรุงรักษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานครัวเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

        1.  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ 
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือได้รับวุฒปิระกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
คุณวุฒิที่สูงกว่า ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม 

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

 6. หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่ายหรือมีภูมิลำเนา
ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ      

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 



 
 

2. ตำแหน่ง   พนักงานรักษาความปลอดภัย  (เพศชาย) 

อัตราเงินเดือน    7,800 บาท 

สถานที่ปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ ผู้มารับบริการ 
งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจตราอาคารสถานที่ต่างๆ หากมีสิ่งผิดปกติ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

- ตรวจความเรียบร้อยและดูแลความปลอดภยัของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ปว่ย  
- อยู่ประจำหอผู้ป่วย และสกรีนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามเข้ามาในหวอด  
- เคลียร์ญาติผู้ป่วยและตรวจบัตรเฝ้าไข้ญาติผู้ป่วย  
- เชิญญาติออกจากหอผู้ป่วย เมื่อหมดเวลาเยี่ยม  
- คอยสังเกตบุคคลต้องสงสยัหรือสิ่งผิดปกติ รายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบ 
- ดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1.  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม 

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

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

 
 


