
 
 

ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน 

…………………………………... 
  ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรมจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือ
คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัด       จ านวน    1  อัตรา 
รายละเอียดการปฎิบัติงาน  

        - ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบ าบัดขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบ าบัดในการ
ให้บริการทางกิจกรรมบ าบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
       - คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยงเพ่ือให้การ
บริการทางกิจกรรมบ าบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา 
       - บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ดัดแปลง ประยุกต์ ใช้
อุปกรณ์ เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพให้
บุคคลด าเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและ
สังคม 
      - ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
กิจกรรมบ าบัด เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
         
 

 - อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,200 บาท  

2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชา
กายภาพบ าบัด ทางกิจกรรมบ าบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 
                         - ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด ทางกิจกรรมบ าบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 
                          - ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ และได้รับอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 
 - สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 
 

                     3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 

 



 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 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการ
เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 15 มกราคม 2564 ภาคเช้า     
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่า
สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                        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 าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่ า 
(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 
     โรงพยาบาลรามันจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่                      

18 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลรามัน และทางเว็บไซต์ www.ramanhospital.org 

 

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือก จะค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความ
เหมาะสมโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
 

 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 28  ธันวาคม  2563  
 

                                               
              (นายรอซาลี ปัตยะบุตร) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน 
 
 
 


