
 
 

ประกาศโรงพยาบาลระยอง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าท างานเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโรงพยาบาลระยอง 

….……………………………….. 
 

  ด้วยโรงพยาบาลระยอง มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าท างานเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวของโรงพยาบาลระยอง ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข ้และพนักงานประกอบอาหาร         
มีรายละเอียดในการรับสมัครดังต่อไปนี ้
 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   สถานที่ปฏิบัติงาน 
     กลุ่มงานทันตกรรม 
๑. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๐๕  บาท  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

     กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
๒. ต าแหน่งพนักงานประกอบอาหาร อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๐๕  บาท  จ านวน  ๓  อัตรา      
          

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง             
๑. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น      

หรือตอนปลายสายสามัญ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
๒. ต าแหน่งพนักงา นประกอบอาหาร  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่และได้รับ

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
๑. มีสัญชาติไทย 

 ๒. อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผูม้ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน       
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๘. ไม่เป็นบุคคลที่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจ าในหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
          /การรับสมัคร... 
 

 



 - ๒- 

 

การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก น าส าเนาหลักฐานการสมัครสอบพร้อมหลักฐาน ฉบับจริง ติดต่อ
ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระยอง ชั้น ๑๒ อาคารบริการ ๑๒ ชั้น  โทร.๐ ๓๘๖๑ ๑๑๐๔ 
ต่อ ๒๓๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่    
เว๊บไซต์ www.rayonghospital.net  
 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 
     ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา (พร้อมฉบับจริงมาแสดงด้วย)  จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   จ านวน  ๒  รูป 
    ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๔. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๕. ส าเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร   
    ๖. ใบรับรองแพทย์ซึง่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และต้องเป็นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลระยอง   จ านวน ๑  ฉบับ 
   ๗. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือตัว, ชื่อสกุล,    จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๘. ถ้าเป็นเพศชายต้องน าหลักฐานมาแสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว(สด. ๔๓) 
                                            จ านวน  ๑ ฉบับ 
ค่าสมัครสอบ 
  ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประกอบอาหาร      ค่าสมัครสอบ ๓๐  บาท                        
  (เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)      
วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือก          
     

๑. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประกอบอาหาร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑ 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
วันที่ ๒๗ –๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
 กลุ่มงานทันตกรรม, กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
 

 
๑๐๐ 

 
สอบปฏิบัติงาน 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
- ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.) 
(อาคารบริการ ๑๒ ชั้น ห้องประชุมเล็ก ชั้น H) 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ ์

รวม ๒๐๐  
 

 
          /การประกาศขึ้นบัญช…ี 

http://www.rayonghospital.net/


-๓- 

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได ้
 

  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จ ะประกาศโดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
 

  ส าหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
มีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวของโรงพยาบาลระยองอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชี
คัดเลือกครัง้นี้เป็นอันยกเลิก 

  

หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบท้ายประกาศรับสมัครนี้แล้ว จะถือว่าผู้ที่สอบได้ผู้นั้นเป็น  
ผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

การแต่งตั้ง 
          ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งต้ังตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

 
              ประกาศ  ณ  วันที่   ๘    มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐   
                 วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ 
            (นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย)์ 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


