
 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเงินบ ารุง (รายเดือน)  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
………………………………….………… 

  ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเงินบ ารุง                 
(รายเดือน) ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้นเพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเงินบ ารุง (รายเดือน)                 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ดังนี้        
     

1. ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู

     อัตราค่าจ้าง   15,000   บาท  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

                 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด              
ทางกายภาพบ าบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

                 ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
               โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

               1. ด้านการปฏิบัติการ 
              1. ให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับการบริการ   
ที่ถูกต้อง เหมาะสม 

          2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง                   
เพ่ือให้การบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา 

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพ่ือพัฒนาการให้บริการ 
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 

               2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 



 
               3. ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

          2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง                    
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                4. ด้านการบริการ 
                   1. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 

2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัดเพ่ือให้ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง                       
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆขององค์กร 
 

       3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครออนไลน์ได้ท่ี www.yahahospital.go.th.หัวข้อ สมัครงาน      
 แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17  ตุลาคม  2565  
   

             4. ค่าธรรมเนียมสอบ 

           - ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 100 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบ              
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม   

               -  ช าระค่าธรรมเนียมสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา                         
บัญชีเลขที่ 9330285287  เท่านัน้  

              5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

                 5.1 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 

               5.2 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลานลักษณ์อักษร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

             6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบคัดเลือก 

                 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 

              6.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

              6.3 ใบส าคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
                6. 4 ส า เ น า วุ ฒิ ก า ร ศึ กษ า  ป ร ะก า ศ นี ย บั ต รห รื อ ส า เ น า ใ บ สุ ท ธิ  ห รื อ ส า เ น า  ร บ .  1                      
จ านวน 1 ฉบับ 
              6.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 

http://www.yahahospital.go.th/


              7. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
          7.1 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง) 
                   7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 
หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดี่ยวกันไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
          7.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
          7.4 ส าเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือส าเนาใบสุทธิ หรือส าเนา รบ. 1 
          7.5 ส าเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคาร (ธกส.) จ านวน  1 ฉบับ 
          7.6 ส าเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)  
          7.7 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า         
 (ส าเนาถูกต้อง) ในส่วนของ ใบรับรองของข้าราชการ ระดับ 4 หรือระดับช านาญงานขึ้นไป  
เซ็นรับรองพร้อมแนบหลักฐานดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรข้าราชการ                       จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียน/ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
3. หนังสือรับรองเงินเดือน                     จ านวน 1 ฉบับ 
4. ใบส าคัญการสมรส (ถ้าม)ี                   จ านวน 1 ฉบับ 
5. ให้น ามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามาท างาน (ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจ า

เท่านั้น)  

           8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

                   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน
วันที่  20  ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอ านวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา และทางเว็บไซต์ htt://www.yahahospital.go.th/ 

            9. หลักเกณฑ์การคัดเลือก  

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

 

สมรรถนะ น้ าหนัก คะแนน        วิธีการประเมิน 

ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด   

ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป เฉพาะต าแหน่ง 30 สอบข้อเขยีน 

ครั้งที่ 2 ทดสอบปฏิบัติ (ทักษะความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง) 30 สอบปฏิบัติ 

ครั้งที่ 3 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 40 สอบสัมภาษณ์ 

                                  รวม 100  
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                       10. ระเบียนปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ 

       1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดย
สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

       2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

       3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาคัดเลือก 30 นาที 

       4. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดงในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย 

       5. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารั บ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งนี้ 

       11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
                 จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ส าหรับการ
ขึ้นบญัชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งอย่างเดี่ยวกันนี้อีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรก เป็นอันยกเลิก 
 

                 12. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
                 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างงานดังกล่าว จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาก าหนด 
 

                  13. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
                  โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 
                  1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                  2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน/ ประจ า ปี 
        ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม  2565 
 

                                     
       (นายทินกร  บินหะยีอารง)                                           

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 


