
 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดสตูล 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
------------------------------ 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั ่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
เลือกสรร รวมทั ้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป    จำนวน  ๒  อัตรา 
๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  ๑  อัตรา 
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื ่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศ สรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความ
จำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 

๑๐) ต้องมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและ
เวลาราชการ 

๓.๒. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕  ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป 

(๒) สำเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระเบียนผลการเรียน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศกึษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัตปิระกาศนียบัตร 
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 

(๓) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หนังส ือร ับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้

ประสบการณ์แทนคณุวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) 
ทั้งนี้ ในสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
๓.๓. ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน ๕๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่

จ่ายคืนให้ เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

๓.๔. เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
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ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

ให้ โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล และทาง www.languhospital.com 
หรอื https://ssj.stno.moph.go.th/ 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ 
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑   
- ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๕๐  

การประเมินครั้งที่ ๒   
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๑   
- ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ สอบข้อเขียน 
- ทดสอบสมรรถนะในการขับรถยนต์ ๕๐  
การประเมินครั้งที่ ๒   
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  

ให้ โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ต่อไป (ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินครั้งท่ี ๒ จะต้องไดค้ะแนนการประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) 

 

 

http://www.languhospital.com/
https://ssj.stno.moph.go.th/
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู ้ท ี ่ถ ือว ่าเป็นผู ้ท ี ่ผ ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู ้ท ี ่ได ้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเปน็ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการแระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า และหากในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจาก
ลำดับที่ในการรับสมัคร 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน

ส อ บ  ณ  โ ร ง พ ย า บ า ล ล ะ ง ู  จ ั ง ห ว ั ด ส ต ู ล  แ ล ะ ท า ง  https://www.languhospital.com/ ห รื อ 
https://ssj.stno.moph.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่
กรณ ีหรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้ 

๘. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กำหนด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  

https://www.languhospital.com/
https://ssj.stno.moph.go.th/


– ๕ – 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ลงวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................................................. .......... 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑. กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
๑.๒. ชื่อตำแหน่ง   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
๑.๓. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานการให้บริการเอกสารต่างๆ ของทางราชการ 

เอกสารด้านวิชาการและอื่นๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือเอกสารทางราชการ 
การผลิตเอกสาร การจัดทำรูปเล่ม การถ่ายสำเนาเอกสารและการบันทึกรายละเอียดของรายการต่างๆ ตาม
รูปแบบที่ทางราชการกำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบ อ้างอิงหรือเป็นหลักฐานการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง  ๒ อัตรา 
ค่าจ้าง   ๗,๕๙๐ บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิ

ประโยชน์ของพนัดงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  



– ๖ – 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ลงวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................................................. .......... 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑. กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
๑.๒. ชื่อตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 
๑.๓. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการ

ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ 
บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง  ๑ อัตรา 
ค่าจ้าง   ๗,๙๕๐ บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิ

ประโยชน์ของพนัดงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 


