ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน)
-------------------------------------ดวย โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
๑.๑. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยลูกจางชั่วคราวสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑). มีสัญชาติไทย
๒). มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
๓). เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔). ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน
และผูชวยผูใหญบาน
๕). ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๖). ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิ ตฟ น เฟอนไมส มประกอบ หรือเปน โรคตามที่กําหนดในกฏหมายว า ด ว ย
ระเบียบขาราชการพลเรือน
๗). ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนตามระเบียบขาราชการพลเรือนหรือกฏหมายอื่น
๘). ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๙). ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑๐). ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๑). ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๑๒). ไม เ ป น ผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ

๑๓). ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินั ย ตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลังวาดว ยลูกจางประจําของสว นราชการหรือ ตาม
กฏหมายอื่น
๑๔). ไม เ คยเป น ผู ถู ก ลงโทษไล อ อกเพราะกระทํ า ความผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
๑๕). ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑.๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
- ไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง
หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
- ไดรับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง
หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
- อัตราคาจางรายวัน วันละ ๕๖๐ บาท
๒. การคัดเลือก
- สอบสัมภาษณประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน
- สอบความสามารถในการใชคอมพิวเตอร คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับและยื่นใบสมัครไดที่ งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลละงู ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หรือติดตอสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ตอ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสาร และ หลัฐานที่ใชในการรับสมัคร
- สําเนาวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ๑ ฉบับ
โดยวุฒิการศึกษาที่แสดงดังกลาวขางตน ตองตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
ขอ ๑.๒
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
- รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑.๕๗ × ๒ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
- หลักฐานการผานเกณฑทหาร (กรณีเพศชาย) / ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
- ผลการตรวจเอกซเรยปอดและสารเสพติด ในโรงพยาบาลของรัฐ
- หลักฐานประสบการณการทํางาน ในตําแหนงที่สมัคร (ถามี)
- สําเนาบัตรขาราชการ, สําเนาทะเบียนบานของผูรับรอง ซึ่งเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓
ขึ้นไป

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงชื่อและวันที่
กํากับไวดวย
๕. คาธรรมเนียม
ผูสมัคร ตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อเขารับการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ บอรดประชาสัมพันธ ตรงบันไดทางขึ้นฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
๗. วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละงู กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป
ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลละงู
๘. การประกาศผลผูสอบคัดเลือกได
โรงพยาบาลละงู จะประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บอรด
ประชาสัมพันธ ตรงบันไดทางขึ้นฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจาง ๓ เดือนแรก และ
ทุก ๖ เดือน หลังจากผานการประเมินในรอบ ๓ เดือนแรกแลว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจางในแตละรอบครึ่งป
และโรงพยาบาลละงู กําหนดใหมีการทําสัญญาจาง โดยมีเงินมัดจํา จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยนําเงินมาจาย
ในวันทําสัญญาจางซึ่งกําหนดทําสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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โรงพยาบาลละงู

