
 
ประกาศโรงพยาบาลละงู 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
-------------------------------------- 

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ 

- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ๑ อัตรา 
- ตำแหน่ง พนักงานเปล   ๒ อัตรา 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
๑.๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ า

ด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้ 
๑). มีสัญชาติไทย 
๒). มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
๓). เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔). ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๕). ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
๖). ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๗). ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกคำสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฏหมายอ่ืน 

๘). ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๙). ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

๑๐). ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๑). ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

๑๒). ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 



๑๓). ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตาม
กฏหมายอื่น 

๑๔). ไม่เคยเป็นผู ้ถ ูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำความผิดว ิน ัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอ่ืน 

๑๕). ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
๑.๒. ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวช
ศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

- อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ ๔๘๐ บาท 
ตำแหน่ง พนักงานเปล 

- เพศชาย อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร 
- ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทยีบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
- มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมนุษยสัมพันธ์ดี 
- ไม่สูบบุหรี่/สารเสพติดทุกชนิด 
- อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ ๓๐๐ บาท 

๒. การคัดเลือก 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน 
สอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
ตำแหน่ง พนักงานเปล 

- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  



๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ 

๔. เอกสาร และ หลัฐานที่ใช้ในการรับสมัคร 
- วุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร 
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร 
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร 
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ 

รูป 
- หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) / ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
- ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและสารเสพติด ในโรงพยาบาลของรัฐ 
- หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี) 
- สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

๕. ค่าธรรมเนียม 
ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท 

๖. การประกาศรายช่ือเข้ารับการสอบคัดเลือก 
โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มกราคม 

๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางข้ึนฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู 

๗. วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก 
โรงพยาบาลละงู กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้น

ไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู 

๘. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ 
โรงพยาบาลละงู จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางข้ึนฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู 
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และ

ทุก ๖ เดือน หลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแรกแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี 
และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง โดยมีเงินมัดจำ ดังนี้ 

- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
- ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน ๖,๖๐๐ บาท 
โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน 



ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 


