
(ส าเนา) 
ประกาศจังหวัดระยอง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------- 

 

  ด้วย จังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ   
ลงวันที่   ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑.๑  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน         บริหารทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง        นักวิชาการพัสดุ 

ปฏิบัติงานท่ี        ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา  

                      โรงพยาบาลระยอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงาน ทางวิชาการ พัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
รายละเอียดของพัสดุ เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ  และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง         ๑   อัตรา 
ค่าตอบแทน         ๑๕,๙๖๐  บาท 
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

๑.๒  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน         บริการ 

ชื่อต าแหน่ง         เจ้าพนักงานสถิติ 

ปฏิบัติงานท่ี        ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  

                      โรงพยาบาลระยอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงานทางการจัดท าสถิติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 
การตรวจสอบความแนบนัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลสถิติ  การลงรายการตารางและจัดท าตาร างรายงาน
สถิติ  จัดท ารายงานสถิติ  จัดท าทะเบียนแบบช่วยในการจัดท าแผนที่เพื่องานสถิติ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

                                                                                               ./อัตราว่าง... 



-๒- 

 
อัตราว่าง         ๑   อัตรา 

ค่าตอบแทน         ๑๑,๔๕๐  บาท (ปวท.)   
                            ๑๒,๒๔๐  บาท (ปวส.) 

สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิต         

ฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่          

ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง 

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ          
ส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน   ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ 
       ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การ

จัดการ เศรษฐศาสตร ์นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง  
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ต าแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ  
       มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  ในสาขาวิชา
การบัญชี  การเงินและการธนาคาร  การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/การตลาด เลขานุการ/
การเลขานุการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ศึกษา  คณิตศาสตร์และสถิติ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

                                                                                                 ./(๒)... 



-๓- 
 

(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชา   
การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ การเงินและการ
ธนาคาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 

๓.  การรับสมัคร  
     ๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   อาคารผู้ป่วยนอกและ
อุบัติเหตุ ช้ัน ๕  โรงพยาบาลระยอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง   ตั้งแต่วันที่  ๕  พฤศจิกายน   
๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  
 

     ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องน าเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร  ดังนี้ 
 (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา สีด า ขนาด ๑  นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่
เกิน ๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนช่ือ-สกุลหลังรูปด้วย) 
 (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียนแสดงผล 
การเรียน  หรือ  ส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป ภาษาไทย (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมา
พร้อมนี้ ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   

 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได ้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา   และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร   ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ยนช่ือ  –นามสกุล   

(ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ    
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี)  
(๖) ส าเนาใบผ่านทหารกองเกิน (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 

 ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครทุกต าแหน่ง  ๑๐๐  บาท 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า   เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
 

                    ./ในกรณี.....  



-๔- 
 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร ครัง้นี้เป็นโมฆะส าหรับ  ผู้นั้น และจังหวัดระยอง จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครด้วย 
 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา   สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  ณ  บอร์ดปิดประกาศ  อาคาร
ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ  ช้ัน  ๕  โรงพยาบาลระยอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  และทาง website  
โรงพยาบาลระยอง  www. rayonghospital.net   
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินครั้งที่  ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนประเมิน
ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนการ
ประเมินครั้งที่ ๑  และครั้งที่ ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที ่  
สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒  เท่ากัน     
ให้พิจารณาก าหนดเลือกความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  หรือสมรรถนะในเรื่องใด  เพื่อก าหนดให้เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่าก็ได ้
                                                                   
                                                                                                     /๗ ...การประกาศ 
 



-๕- 
 
 

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
             จังหวัดระยอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ   ณ บอร์ด 
ปิดประกาศอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ  ช้ัน ๕  โรงพยาบาลระยอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
และทาง  www. rayonghospital.net  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบก าหนด  ๒  ปี   นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
 

๘.  การจดัท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ จังหวัดระยอง ก าหนด 
     

                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                       (ลงชื่อ)            ทรรศนะ  วิชัยธนพัฒน์ 
           (นายทรรศนะ  วิชัยธนพัฒน์) 
            รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
             ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        ส าเนาถูกต้อง 
 
 
                (นางสาวสุนันทา  บุญฉาย) 
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  รพ.ระยอง 
                 ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖      สุนันทา / คัด 

 


