ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
.........................................................................................................................
ด้วย โรงพยาบาลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงำนบัตรรำยงำนโรค (พนักงำนห้องบัตร) จำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัคร
๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง กานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน
ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมาย
อื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทาทุจริตในการสอบรับราชการ

(๒)
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
- คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ เทียบเท่าได้ไม่
ต่ากว่านี้
- มีทักษะ ความสามารถการใช้ Microsoft Word / Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
- เพศชาย อายุ ๑๘ – ๔๐ ปี นับถึงวันรับสมัคร
- มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ไม่สูบบุหรี่/สารเสพติดทุกชนิด
- อัตราค่าจ้าง ๖,๕๕๒ บาท
๒. กำรคัดเลือก
- สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง Microsoft Word / Excel
- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถณะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๗๔๗๗ – ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสำร และ หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
- วุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมสาเนาถ่ายเอกสาร
- สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน
๒ รูป
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
- ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด
- หลักฐานประสบการณ์การทางาน ในตาแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรข้าราชการ, สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ
๓ ขึ้นไป
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๕. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัคร ต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท
๖. กำรประกำศรำยชื่อเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
๗. วัน เวลำและสถำนที่ในกำรสอบคัดเลือก
กาหนดสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็น
ต้นไป โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.

(๓)
๘. กำรประกำศผลผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภายในวันจันทร์ที่ ๓ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ โรงพยาบาลละงู จะมีการจ้าง
เป็นระยะเวลา ๑ ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน ๓ เดือนแรก
อนึ่งโรงพยาบาลละงู กาหนดให้มีการทาสัญญาจ้าง โดยนาเงินมัดจา จานวน ๖,๖๐๐ บาท มาจ่าย
ในวันทาสัญญาจ้างซึ่งกาหนดทาสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันอังคารที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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