
 
ประกาศโรงพยาบาลละง ู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
............................................................................................................. ............ 

 

ด้วย โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จงัหวัดสตลู จะด าเนินการรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน จ ำนวน ๓ ต ำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

- ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  ๓  อัตรา 
- ต าแหน่ง พนักงานเปล   จ านวน  ๑  อัตรา 
- ต าแหน่ง พนักงานซักฟอก   จ านวน  ๑  อัตรา 

 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ช่ัวคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี ้
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ป ี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสทุธ์ิใจ 
๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 
๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรอืจิตฟั่น

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรอืน 

๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัราชการ หรอืถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอืน่ 

๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รงัเกียจของสังคม 
๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรอื เจ้าหน้าที่พรรคการเมอืง 
๑๐) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกจิ หรอื หน่วยงาน

อื่นของรัฐ 
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมาย
อื่น 



(๒) 
 

๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรอื ตามกฎหมายอื่น 

๑๕) ไม่เคยเป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบรบัราชการ 
 

๒. ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังน้ี 
ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลช้ันหนึ่ง หรือ การพยาบาลและผดุง
ครรภ์ช้ันหนึ่ง 

๒) ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุง่เกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกบัการพนันและสารเสพติดทุกชนิด 
๓) สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
๔) อายุ ๒๐ – ๔๐ ปี 
๕) อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๖๐๐ บาท 
ต ำแหน่ง พนักงำนเปล 
๑) ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรอื มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
๒) เพศชาย 
๓) ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุง่เกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกบัการพนันและสารเสพติดทุกชนิด 
๔) สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
๕) อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี 
๖) อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๓๐๐ บาท 
ต ำแหน่ง พนักงำนซักฟอก 
๑) ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรอื มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
๒) เพศชาย 
๓) ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุง่เกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกบัการพนันและสารเสพติดทุกชนิด 
๔) สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
๕) อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี 
๖) อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๓๐๐ บาท 

 

๓. กำรคัดเลือก 
ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ 

- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน 
- สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel  ๒๐ คะแนน 

ต ำแหน่ง พนักงำนเปล 
- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน 

ต ำแหน่ง พนักงำนซักฟอก 
- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 



(๓) 
 

๔. วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๗๔๗๗ – ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ 
 

๕. เอกสำร และ หลักฐำนท่ีใช้ในกำรสมัคร 
- ส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผูม้ีคุณวุฒิการศึกษาตรงกบัต าแหน่งที่สมัคร 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน 
- รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน 

๒ รูป 
- หลักฐานการผ่านการเกณฑท์หาร (กรณีเพศชาย) 
- ใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลใน

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
- ผลการเอกซเรยป์อด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ หรอื

โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
- หลักฐานประสบการณ์การท างาน ในต าแหน่งทีส่มัคร (ถ้ามี) 
- ส าเนาบัตรข้าราชการ, ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดบั 

๓ ข้ึนไป 
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทกุฉบับ ให้ผูส้มัครเขียนรบัรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

 

๖. ค่ำธรรมเนียม 
ผู้สมัคร ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท 

 

๗. กำรประกำศรำยชื่อเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสมัพันธ์ หน้าบันไดทางข้ึนฝ่ายบรหิารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู 
 

๘. วัน เวลำและสถำนท่ีในกำรสอบคัดเลือก 
ก าหนดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหผู้้ที่มีช่ือเข้าสอบ

คัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบรหิารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. การก าหนดสอบ ดังนี ้
- สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร ์ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

๙. กำรประกำศผลผู้สอบคัดเลือกได้ 
ประกาศผลผู้ได้รบัการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ด

ประชาสมัพันธ์ หน้าบันไดทางข้ึนฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละง ู
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ 

เดือนหลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้เพือ่พิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาล
ละงู ก าหนดให้มกีารท าสัญญาจ้าง และมัดจ าเงินค้ าประกันสัญญาจ้างดงันี ้

 
 



(๔) 
 

- ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๑๑,๓๐๐ บาท 
- ต าแหน่งพนักงานเปล จ านวน ๖,๖๐๐ บาท 
- ต าแหน่งพนักงานซักฟอก จ านวน ๖,๖๐๐ บาท 

โดยน าเงินมาจ่ายในวันท าสญัญาจ้างซึง่ก าหนดท าสญัญาในวันแรกที่ปฏิบัตงิาน 
 
 
 

ประกาศ ณ วันจันทรท์ี่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายปวิตร  วณิชชานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เช่ียวชาญ) 

โรงพยาบาลละง ู


