
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธ์ิ 

เร่ือง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน / รายวัน 

---------------------------------- 

ดวยโรงพยาบาลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคจะรับ     

สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน / รายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุง ตําแหนง         

นักกายภาพบําบัด, ตําแหนงโภชนาการ,พนักงานชวยการพยาบาล (ปฏิบัติงานแพทยแผนไทย)พนักงานบริการ (ปฏิบัติงาน     

เปนผูชวยชาง)  ปฏิบัติงานประจํา โรงพยาบาลนาโพธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  

 

ฉะน้ัน อาศัยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการจายเงินบํารุงเพ่ือเปนคาจางลูกจางช่ัวคราว หรือ รายคาบ

ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว

รายเดือน /รายวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

๑.๑  นักกายภาพบําบัด   จํานวน  ๑ อัตรา 

๑.๒   นักโภชนาการ จํานวน  ๑  อัตรา 

๑.๓  พนักงานชวยการพยาบาล จํานวน  ๑  อัตรา 

๑.๔  พนักงานบริการ (ผูชวยชาง) จํานวน  ๑  อัตรา 

 

๒.   สถานท่ีปฏิบัติงาน 

๒.๑     โรงพยาบาลนาโพธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

๓.  คุณสมบัติท่ัวไป  ลักษณะตองหามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

๓.๑  ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)   มีสัญชาติไทย  

(๒)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

(๓)   เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

ข.  ลักษณะตองหาม 

(๑)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

/(๒)  เปนไรความสามารถ....  

 

 

 

 



 

(๒)  เปนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสม

ประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

(๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตาม 

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

(๕)  เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี

ในพรรคการเมือง  

(๖)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๗)  เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๐)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี ตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๑)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐ 

ค. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศน้ี สําหรับพระภิกษุ 

หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัคร  และไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการ ท้ังน้ีตามหนังสือกรม

สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารท่ี นว. ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในขอ ๕ ของคําส่ัง

มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๔.  กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 

๔.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูสมัครขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลนาโพธ์ิ อําเภอนา

โพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย ต้ังแตวันท่ี ๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวันราชการ ชวงเชา

ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และชวงบายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น.  

๔.๒  คาสมัครสอบ 

ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตําแหนง นักกายภาพบําบัด, 

นักโภชนาการชางเทคนิค  จํานวน  ๑๐๐  บาท (หน่ึงรอยบาทถวน)และตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล และตําแหนง

พนักงานบริการ จํานวน  ๕๐ บาท (หาสิบบาทถวน) คาธรรมเนียมน้ีจะตองสงเปนรายไดแผนดิน และจะไมคืนให แมวาผู

สมัครสอบคัดเลือกจะคัดเลือกไมไดก็ตาม 

 

 

/๔.๓  สิทธิประโยชน……. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ๔.๓  สิทธิประโยชน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลของลูกจางช่ัวคราว 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔.๔  อัตราคาจาง (ข้ันต่ําช่ัวคราว) แรกบรรจุ 

 -  ตําแหนงนักกายภาพบําบัด   อัตราคาจางเดือนละ  ๑๑,๒๓๐  บาท 

-  ตําแหนงนักโภชนาการ   อัตราคาจางเดือนละ  ๑๑,๒๓๐  บาท 

-  ตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล อัตราคาจางเดือนละ  ๖,๕๕๒  บาท 

-  ตําแหนงพนักงานบริการ (ผูชวยชาง) อัตราคาจางเดือนละ  ๖,๕๕๒  บาท 

๔.๕  ระยะเวลาทดลองงาน  ๖  เดือน นับจากวันท่ีเร่ิมจาง 

     -   หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนข้ันต่ํา  ๑๑,๗๖๐  บาท (นักกายภาพบําบัด) 

   -    หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนข้ันต่ํา  ๑๑,๗๖๐  บาท  (นักโภชนาการ) 

  -     หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนข้ันต่ํา  ๖,๙๐๕  บาท (พนักงานชวยการพยาบาล) 

   -    หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนข้ันต่ํา  ๖,๙๐๕  บาท (ผูชวยชาง) 

 

๔.๖  ระยะเวลาการจาง  ปตอป ตามปงบประมาณ 

๔.๗  หลักฐาน และเอกสารท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

ผูสมัครตองนําเอกสารและหลักฐานไปย่ืนพรอมใบสมัคร ดังน้ี 

1.  รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา และไมสวมหมวก ถายคร้ังเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน (นับถึง 

วันปดรับสมัคร )ขนาด ๑.๕ * ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป (เขียนช่ือ – สกุล หลังรูปดวย)  

2. สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวาเปนผูมี 

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๓๐  เมษายน ๒๕๖๑ 

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว มาย่ืนพรอมใบสมัครไดใหนําหนังสือรับรอง 

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยู

ภายในกําหนดวันท่ีปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือช่ือ และ

เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบานจํานวน  ๑  ฉบับ 

4. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ฯลฯ (ถามี) จํานวนอยางละ ๑ 

ฉบับ 

5. ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. 

ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๕๓  (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซ่ึงไดแก 

1. โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

2. วัณโรคในระยะอันตราย 

/(๓) โรคเทาชางในระยะ... 

 

 

 

 



 

 

3. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

4. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

5. โรคพิษสุราเร้ือรัง 

 ท้ังน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไวดวย 

(ใหนําหลักฐาน  ตนฉบับทุกฉบับ  มาตรวจสอบดวย)  

๔.๒  เง่ือนไขการรับสมัครคัดเลือก 

  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะตอง

กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตอง ครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอัน

เน่ืองมาจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัครนํามาย่ืนไมตรงตามคุณวุฒิ

หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครผูสมัครสอบจะไมมีสิทธิสมัครเขารับการสอบในคร้ังน้ี ใหถือวาเปนการรับสมัครและการ

ไดเขารับการคัดเลือกคร้ังน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน และโรงพยาบาลนาโพธ์ิ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

๕.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก 

โรงพยาบาลนาโพธ์ิ  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัด

เลือกใหทราบ ในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม    ๒๕๖๑  ณ ปายปดประกาศของโรงพยาบาลนาโพธ์ิ  

 

๖.  หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีสอบขอเขียน /ปฏิบัติ และ สัมภาษณ 

๗.  เกณฑการตัดสิน 

๗.๑  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนรวมท้ังส้ิน  ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๗.๒  การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีโดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงลงมา

ตามลําดับ ในกรณีท่ีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา โดยถือวันท่ีมา

สมัครเปนสําคัญ 

๘.  การประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกตามลําดับท่ี 

โรงพยาบาลนาโพธ์ิ จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีไดจากผูท่ีไดคะแนน

สูงสุดลงมาตามลําดับ โดยเกณฑการพิจารณาท่ีเช่ือมโยงกับความรู ความสามารถ ทักษะ และ เลขประจําตัวสมัครเขารับ

การคัดเลือกกอน เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา การข้ึนบัญชีผูคัดเลือกไดนับจากวันข้ึนบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกัน

อีก และไดประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกไดใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกไดในคร้ังน้ี เปนอันยกเลิก 

๙.  การจางผูผานการสอบคัดเลือก 

๙.๑  ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการจางเปนลูกจางช่ัวคราว ต้ังแตวันท่ี    มิถุนายน 

๒๕๖๑เปนตนไปส้ินสุดตามปงบประมาณ ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกของแตละตําแหนงโดยไดรับเงินเดือน

ตามท่ีกําหนดในขอ ๔.๔ 

 

 

/๙.๒  ในกรณีท่ีมีผูผาน…. 

 

 

 



 

 

                                ๙.๒  ในกรณีท่ีมีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง

เพ่ิมอีก โรงพยาบาลนาโพธ์ิ อาจจางผูไดรับการสอบคัดเลือกท่ีข้ึนบัญชีไว หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 

โรงพยาบาลนาโพธ์ิ จะดําเนินการสอบคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังน้ี 

หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอยาหลงช่ือ 

และแจงใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนาโพธ์ิ  ทราบดวย 

๑๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลนาโพธ์ิ  จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ ๓ เดือนแรก หากผานการประเมินจะไดรับการ

จางใหปฏิบัติงานตอไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

   (นางสาวใจทิพย   เชื่อมไธสง) 

              ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาโพธิ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบทายประกาศ โรงพยาบาลนาโพธ์ิ  ลงวันท่ี ๔  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๑ 

1.  ตําแหนงนักกายภาพบําบัด จํานวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

1.  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทาง 

กายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 

2. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได  

และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภา

กายภาพบําบัด 

 

2.   ตําแหนงนักโภชนาการ จํานวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

๑.๑  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา 

เกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร       

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงท่ีเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑.๒  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 

 

3.  ตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล  จํานวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

1. วุฒิ ม. ๖  หรือ ปวช. 

2. หากมีประสบการณดานการนวดหรือมีใบประกอบท่ีผานการนวด (รับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 

 

4.  ตําแหนงพนักงานบริการ (ผูชวยชาง) จํานวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

1. ม. ๖  หรือ ปวช.   

2. มีใบผานงานเคยปฏิบัติงานชาง (รับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 

3. มีความรู ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานน้ีมาแลว  

4. ไดรับคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี กพส. เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 


