
ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน 

…………………………………... 
ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรมจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือ
คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ต าแหน่งนักสุขศึกษา      จ านวน    1  อัตรา 
รายละเอียดการปฎิบัติงาน 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล
- ใช้กระบวนการทางสุขศึกษาเพ่ือการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- ให้ค าปรึกษาแนะน าในการดูแลสุขภาพทั่วไปในเบื้องต้นอย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการ

ซึ่งเป้นกลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มเสี่ยง 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าในการเข้ารับการรักษาโรคแก่ผู้รับบริการ
- ร่วมทีมดูแลผู้ป่วยในสหสาขาวิชาชีพและให้ค าปรึกษาการด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริม

สุขภาพ 
- จัดท าโครงการ กิจกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ วางแผนการรณรงค์รวมถึงการ

จัดการอบรมเพ่ือการดูแล – ส่งเสริมสุขภาพ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา 
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา 
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
- มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางสุขศึกษา

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ป ี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน 



 ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น  

 ๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

                         ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
                         ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน  
  ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                4 . 1  ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก  ส า ม า ร ถ ส มั ค ร อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ที่ 
www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์  สามารถท าการสมัครได้ตั้งแต่วันที่         
11 ตุลาคม – 24  ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ส าหรับวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รับสมัครถึงเวลา 
12.00 น. เท่านั้น) 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย        
ชื่อบัญชีโรงพยาบาลรามัน เลขที่บัญชี 920-1-03867-4 และส่งหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมพร้อม   
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัคร และเบอร์ติดต่อที่  G-mail:hrramanhospital311@gmail.comภายในวันที่        
24 ตุลาคม ๒๕62  หากไม่ส่งหลักฐานยืนยันการช าระเงินมาภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติ 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบข้อเขียน 
                        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานพร้อมส าเนาภาพถ่ายเอกสาร ดังนี้  
 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรหรือ   1 
นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 

 ๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านจ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 
 ๕.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือส าเนาใบสุทธิ หรือส าเนา รบ. ๑  
   ๕.๔ ส าเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘ (เพศชาย) 
 ๕.5 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า 
(ส าเนาถูกต้อง) 
 



 

  6. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
 6.1. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง) 
 6.2. ในส่วนของใบรับรองของข้าราชการระดับ 4 หรือระดับช านาญงานขึ้นไป เซ็น
รับรองในใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรของข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ ให้น ามาให้ในวันรายงาน
ตัวเข้ามาท างาน (ท้ังนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจ าเท่านั้น) 
     

  7 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงพยาบาลรามันจะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัด เลือกภายในวันที่                

25 ตุลาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึก อุบัติ เหตุ-ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลรามัน และทางเว็บไซต์ www.ramanhospital.net  

 

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือก จะค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความ
เหมาะสมโดยวิธีสอบข้อเขียน ภาคปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์  
 

 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

     จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ส าหรับการขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง
อย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรก เป็นอันยกเลิก  

 

10. การจ้าง 
 ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 

   ๑1. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้   
                       1.  มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ประจ าปี สูงสุดร้อยละ ๑๐ ตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562  
 

                                               
              (นายรอซาลี ปัตยะบุตร) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน 
 
 
 




