
  
 

 
 
 

ประกาศจังหวัดระนอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

 

ด้วยจังหวัดระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลระนอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและ 
สถิติต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้าง 
ในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงาน
ดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อัตราว่าง 1  อัตรา 
ค่าตอบแทน 19,500 บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่ฉบับ 

คูฉ่บับ 
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1.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 
สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ 
ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามมติ
ที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  
และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน  
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อัตราว่าง 1  อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2567  
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่  

ในพรรคการเมอืง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕53 มายื่นด้วย 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
2.2.1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2.2.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา 

 
๓. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครที่แนบมาพร้อมประกาศฯ นี้ โดยให้กรอก

รายละเอียดให้ครบถ้วน และนำมายื่นด้วยตนเองทีก่ลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) 
โรงพยาบาลระนอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่4 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลักฐานและเอกสารทีจ่ะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี      

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ติดลงในใบสมัคร 1 รูป) 
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดง 

ผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปท์ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 
จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  

ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีในหลักฐาน

การสมัครมีชื่อ - นามสกุลไม่ตรงกัน) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย 

3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 

- ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน  100  บาท 
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน  100  บาท 
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3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล 
ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลระนองจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สมรรถนะ 
จังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา 

สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) โรงพยาบาลระนอง และทาง www.rnh.go.th 

 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครัง้ที่ ๑ 
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
- ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  

 จังหวัดระนอง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที ่1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป 
 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน 
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
แต่ละครั้งไม่ตำ่กว่าร้อยละ 60 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนด
เลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้ 
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 ใบสมัครเลขที่  
 

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป 
 

 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกลุ สมัครตำแหน่ง 
(นาย/นาง/นางสาว)    

ที่อยู่ที่ติดต่อได ้  วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ

      

หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail Address  

สถานท่ีเกิด 
  

เชื้อชาติ 
  

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกให้ที่อำเภอ/เขต จังหวัด       
วันเดือนปีท่ีออกบัตร  การรับราชการทหาร ศาสนา 
หมดอาย ุ      

อาชีพปัจจุบัน  

เหตุผลที ่(อยาก) ออกจากงาน  

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบตัร/ปรญิญาบตัร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    

หลักสตูรเพิม่เตมิ การฝึกอบรม 

  
  
  

3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอยีดของงานท่ีทำในช่วง 3 ปีย้อนหลัง) 
ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ตำแหน่งงานและ 

หน้าท่ีโดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
     
     
     
     
     

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

 1.5 x 2 นิ้ว 
(ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี) 
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โปรดระบุความสำเร็จของงานท่ีทำผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 

 
 
 
 

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้
อย่างไรบ้าง 

 
 
 
 

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 

 
 
 
 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุช่ือบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุช่ือบุคคลที่เป็นญาติ
หรือเพื่อน) 
ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ทำงานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธก์ับท่าน 

    
    
    
    

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 
 ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรง 
กับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 

 
 
 ลงช่ือ ผู้สมคัร 

  ( ) 

 ยื่นใบสมัครวันที ่ เดือน พ.ศ.   
 



แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ 
 

  เขียนที่  

 วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)  
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา / ประกาศนียบัตร  
สาขาวิชา / วิชาเอก  โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา 
ชื่อ  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  (ภายในวันปิดรับสมัคร)  
มีความประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรม/สำนักงาน  
ตำแหน่ง ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา / ประกาศนียบัตร) 
  สาขาวิชา / วิชาเอก  
ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ.   ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.    
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)  ไว้ก่อน 
 

  ทั้งนี้  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.พ. 
ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัครอันมีผล  
ทำให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
   
  (  ) 
                  ผู้สมัคร 
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