ประกาศโรงพยาบาลรามัน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
…………………………………...
ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จานวน 1 อัตรา ฉะนั้น
เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรมจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อ
คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด
จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดการปฎิบัติงาน
ปฏิบัติงานบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบาบัด ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทาง
ระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบาบัด โดยการใช้ความร้อน
แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทาง
กายภาพชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ
ให้กลับดีทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,230 บาท
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบาบัด ทางกายภาพบาบัด และได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพของสภากายภาพบาบัด
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบาบัดทางกายภาพ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
- มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
- อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
๓) เป็นผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษต้องจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ
๑๓) ไม่ เป็ น ผู้ เ คยถูก ลงโทษให้ ออกหรื อปลดออกเพราะกระท าผิ ดวิ นัย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา สามารถทาการสมัครได้ตั้งแต่วันที่
12 - 26 พฤษภาคม 2565 ในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น
4.2 ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท
๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบปฎิบัติ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานพร้อมสาเนาภาพถ่ายเอกสาร ดังนี้
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรหรือ 1
นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
๕.๓ สาเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5.4 สาเนาประกาศนียบัตรหรือสาเนาใบสุทธิ หรือสาเนา รบ. ๑ 1 ฉบับ
5.5 สาเนาใบประกอบโรคศิลปะทางด้านกายภาพบาบัด
๕.6 สาเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘ (เพศชาย)
๕.7 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5.8 สาเนาใบรับวัคซีนCOVID – 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
หมายเหตุ : หากเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วนทางเจ้าหน้า ที่จะไม่อนุญาตให้สมัครงาน และ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองสาเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า (สาเนาถูกต้อง)

6. หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
6.1. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง)
6.2. ในส่วนของใบรับรองของข้าราชการระดับ 4 หรือระดับชานาญงานขึ้นไป เซ็น
รับรองในใบสมัครพร้อมแนบสาเนาบัตรของข้าราชการของผู้รับรอง จานวน 1 ฉบับ ให้นามาให้ในวันรายงาน
ตัวเข้ามาทางาน (ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจาเท่านั้น)
6.3. เอกสารการตรวจโรคโควิด -19 แบบATK ที่มีผลรับรองจากโรงพยาบาลรัฐหรือ
เอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ โดยผลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันรายงานตัว
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลรามั น จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กภายในวั น ที่
27 กุมภาพัน ธ์ ๒๕65 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสั มพันธ์ตึก อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรามัน และทางเว็บไซต์ www.ramanhospital.org
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
การพิจ ารณาคัดเลื อก จะคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความ
เหมาะสมโดยวิธีภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
9. การจ้าง
ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑0. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ประจาปี สูงสุดร้อยละ 5 ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

(นางสาวนิยา สือนิ)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลรามัน
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกตาแหน่ง

