ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
.........................................................................................................................
ดวย โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน
ลูกจางชั่วคราวรายวัน ตําแหนง พนักงานบริการ (พนักงานทําความสะอาด) จํานวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัคร
๑.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางชั่วคราวสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยบริสุทธิ์ใจ
๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนง กํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และ
ผูชวยผูใหญบาน
๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง
๖) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน
ไมสมประกอบ
หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
๗) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจาหนาที่พรรคการเมือง
๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงาน
อื่นของรัฐ
๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือ ตามกฎหมาย
อื่น
๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไมเคยเปนผูเคยกระทําทุจริตในการสอบรับราชการ

(๒)
๑.๒ ผูสมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
๑) ระดับการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒) อายุระหวาง ๑๘ – ๔๐ ป
๓) สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธดี
๔) ไมสูบบุหรี่
๕) อัตราเงินคาจาง วันละ ๓๐๐ บาท
๒. การคัดเลือก
สอบสัมภาษณประเมินสมรรถณะดานคุณลักษณะสวนบุคคล
ผูที่ผานการคัดเลือกไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐

๑๐๐ คะแนน

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหขอรับและยื่นใบสมัครไดที่ งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลละงู ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดตอ
สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ – ๗๔๗๗ – ๓๕๖๓ – ๘ ตอ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสาร และ หลักฐานที่ใชในการสมัคร
- วุฒิการศึกษาสูงสุด พรอมสําเนา (ถามี)
- สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ
- รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน
๒ รูป
- หลักฐานการผานเกณฑทหาร (กรณีเพศชาย)
- ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ จากโรงพยาบาลของรัฐ/
โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
- ผลการเอกซเรยปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ/โรงพยาบาล
ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
- หนังสือรับรองการผานงาน ในตําแหนงที่สมัคร (ถามี)
- สําเนาบัตรขาราชการ, สําเนาทะเบียนบานของผูรับรอง ซึ่งเปนขาราชการ ตั้งแตระดับ
๓ ขึ้นไป
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนรับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไวดวย
๕. คาธรรมเนียม
ผูสมัคร ตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อเขารับการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๓๑ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอรดประชาสัมพันธ หนาบันไดทางขึ้นฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

(๓)
๗. วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก
กําหนดสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ –
๑๕.๐๐ น. โดยใหผูที่มีชื่อเขาสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝายบริหารทั่วไป ระหวางเวลา ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น.
๘. การประกาศผลผูสอบคัดเลือกได
ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก ในวันสุกรที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอรด
ประชาสัมพันธ หนาบันไดทางขึ้นฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
ใหผูที่ไดรับการคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝายบริหารงานทั่วไป ภายในวันจันทรที่ ๕ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการจางเปนระยะเวลา ๑ ป และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการจาง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจางในแตละรอบ และโรงพยาบาลละงู กําหนดให
มีการทําสัญญาจาง และมัดจําเงินค้ําประกันสัญญาจาง จํานวน ๖,๖๐๐ บาท โดยนําเงินมาจายในวันทําสัญญาซึ่ง
กําหนดเปนวันแรกที่ปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันศุกรที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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