
ประกาศโรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย
เร่ือง รบัสมคัรบคุคลเพีอ่สรรหาคดัเลอืกเปนีลกูจา้งฃัว่คราว (รายวนั)

ด้วย โรงพยาบาลสะบา้ย้อย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ีอจัดจ้างเบ้นลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน )เพ่ีอ 
ปฏิบ้ติงานของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร ลูกจ้างช่ัวคราว 
รายวัน โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้

๑ ซือ่ตำแหนง่ กลุม่ตามลกัษณะงาน และรายละเอยีดการจา้ง
๑.๑ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

สิทธิประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวหรือลูกจ้างรายคาบและได้กำหนดสวัสดิการและสิทธิ 

ประโยฃน์เก้ือกูลของลูกจ้างช่ัวคราวให้ได้รับสิทธิการลาต่างๆ 
ระยะเวลาการจา้ง
ต้ังแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๖ 

๒.คณุสมบติัทัว่ไปของผูม้สีทิธิสมคัรเข้ารับการเลือกสรร
ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราซบัญญ้ติระเบียบ 

ข้าราฃการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยอนุโลม ดังน้ี 
๑. มีลัญชาติไทย

๒. อายไุมต่ากวา่•๑๘ บ้ บริบูรณ์ 
๓. ไม่เบ้นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เบ้นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจึตพ่ีน 

เพิอนไม่สมประกอบหรือเบ้นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.
๕. ไม,เบ้นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๖. ไม่เบ้นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เบ้นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เบ้นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๘. ผู้สมัครเพศขายต้องผ่านการเกณฑท์หารแล้ว

หมายเหต ุ ผู้ท่ีผ่านุการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เบ้นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน 
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอี,นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถ่ิน และจะตอ้งนำใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เบ้นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มาย่ืนด้วย

/ ๓. การรับสมัคร ...



๓.การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัร ขอและย่ืนใบสมัครได้ท,ีฝา่ยบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย 

ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ ตุลาคม - ๑๗ ตุลาคม ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเชา้เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น.
ภาคบา่ยเวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐น. ณ.ห้องบริหารงานท่ัวไป ช้ัน ๒ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม,สวมหมวก และไม่ใส่แว่นกันแดด ขนาด ๓ X ๔ขม. หรือ ๑ น้ิว 

ถ่ายคร้ังเดืยวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาวุฒิการศึกใ!ท (ฉบับภาษาไทยเท่าน้ัน) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบอนุญาตประกอบโรคศึลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิขาชีพ 

กายภาพบำบดัของสภากายภาพบำบดั จำนวน ๑ ฉบับ
๗. หลักฐานอ่ืน  ๆ ถ้ามี เซ่น การเปล่ียนข่ือ, การเปล่ียนสกุล , ทะเบียนสมรส 
ท้ังน้ิในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงข่ือกำกับ

โดยไม่ต้องขีดคร่อม
๓.๓. ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครสอบตามอัตรา ดังน้ี 

-วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒๐๐ บาท
•วุฒิตั๋าปริญญาตรี จำนวน ๑๐๐ บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่คีน่ให้

ข้อ ๑.® ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
กลุ่มงานเวชกรรมviนฟู 
อัตราท่ีรับ จำนวน ๑ อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๓๔๐ บาท และค่าตอบแทนต่างๆ

-เงิน พดส.๑1๐๐๐-๑,๔๐๐บาท/เดือน 
•เงินค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายฯ (ฉ.๑๑) ๓1๔๐๐บาท/เดือน 
•เงินนอกเวลา ๗๘๐ บาท/ต่อเวร 

ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ ๒๔๖๔

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏบัิตงิานบำบดัรักษาผูป้วยด้วยเคร่ืองมอืและวิธีการทางกายภาพบำบดั ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี 

ปฏบัิติเกีย่วกบัการบำบดัรักษาผูป้วยด้วยโรคเกีย่วกับกลา้มเนิอ้ โรคทางกระดูก โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทาง 
ระบบประสาทและความพกิารตา่งๆ ทีเ่กดิจากโรคหรอือบุตัเิหต ุโดยวธิกีายภาพบำบดั โดยการใชค้วามร้อน แสง 
เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดืง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือทางกายภาพชนดิ 
ต่างๆ เพ่ือฟ้นฟู บีองกัน ปรับปรุง แก่ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายท่ีเส่ือมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีท้ังทางรูป 
และทางหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง



คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่ 
มคีณุวุฒอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ีในสาขาวิชากายภาพบำบัดทาง 

กายภาพบำบดั และไดรั้บใบอนญุาตประกอบโรคตลิปะสาขากายภาพบำบดั หรือใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวิขาชีพ 
กายภาพบำบดัของสภากายภาพบำบดั

๒.ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุ วฒุ อิยา่งอนืท'ีเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวขิา 
กายภาพบำบดัทางกายภาพและไดร้บัใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะสาขากายภาพบำบดั หรอืใบอนญุาตเปน็ผู ้
ประกอบวิขาชพีกายภาพบำบดัของสภากายภาพบำบดั

๓.ไดร้บัปรญิญาหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ที ่ กพส.กำนดวา่ใขเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบั 
ตำแหนง่นีไ้ด ้และไดร้บัใบอนญุาตประกอบโรคสลิปะสาขากายภาพบำบดั หรอืใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพี 
กายภาพบำบดัของสภากายภาพบำบดั

ข้อ ๒ คุณสมบัติท่ัวไป และคณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่ของผูม้สีทิธเิขา้รับการดดัเลอืก 
ข้อ ๒.๑คุณสมบัติท่ัวไป
ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบํติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญติ้ระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยอนุโลม ดังน้ี 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๓. เปน็ผูเ้ลือ่มใสการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ้ีใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหนง่ข้าราชการการเมือง
๕. ไม,เปน็ผูม้กืายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ไรค้วามสามารถ หรือจิตพินเพิอนไม่ 

สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.
๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังใหอ้อกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่า 

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
๘. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษากีงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำผดิทางอาญา เว้นแต่ 

เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผดิวนิยัตามกฎหมายวา่ดว้ย 

ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ่ืน
๑๓.ไม'เปน็ผ ู'้เคยถกูลงโทษ ไลอ่อก เพ ราะกระท ำผดิวนิ ยัตามกฎห มายว,าดว้ยระเบ ยีบ  

ข้าราขการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ่ืน
๑๔.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ



ข้อ ๔ ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบ
จะประกาศรายซือ่ใหท้ราบภายในวนัที ่ ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ตัง้แตเ่วลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
ข้อ ๕ การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะทำการคัดเลือกในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ โรงพยาบาลสะบา้ย้อย
ข้อ.๖ ประกาศรายซื่อผู้ไต้รับการคัดเลือก
จะทำการประกาศรายซ่ือผู้ไต้รับการคัดเลือกในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.

เป็นต้นไป เร่ิมปฏิบัติงาน ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ข้อ.๗ จะใข้หลักการคัดเลือกโดย
๑. สมัภาษณ ์โดยวิธีประเมนิความสามารถกับตำแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนคัว ประวัติการทำงาน 

สมัภาษณ ์ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมในตา้นตา่ง  ๆ คือ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ หว่งทวีาจา อุปนิสัย 
อารมณ ์ทัศนคติ การปรับตวัเขา้กับผู้ร่วมงาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และพฤติกรรมการบริการ 

ข้อ.๘ การประกาศผลสอบผู้ใต้รับการคัดเลือก
การประกาศผลสอบผู้ท่ีไต้รับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับท่ีจากผู้ไต้คะแนนสูงสุดตามลำดับ แต่หากมี 

การคัดเลือกลำหรับตำแหน่งเดียวกันอีก บัญชีผู้ไต้รับคัดเลือกคร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก
ข้อ.๙ การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ไต้รับคัดเลือกสรรจะไต้รับการบรรจุแต่งต้ังตามลำดับท่ีในบัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือก 

ประกาศ ณ วันท่ี'®0 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายนพฎล สุทธิพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย


