
 
ประกาศโรงพยาบาลละงู 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

-------------------------------------- 

ดวย โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน) จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้ 

- ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๓ อัตรา 

- ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

๑.๑. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตราขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  

วาดวยลูกจางชั่วคราวสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้ 

๑). มีสัญชาติไทย 

๒). มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

๓). เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๔). ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน 

และผูชวยผูใหญบาน 

๕). ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

๖). ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฏหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน 

๗). ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอนตามระเบียบขาราชการพลเรือนหรือกฏหมายอ่ืน 

๘). ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

๙). ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๑๐). ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๑๑). ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

๑๒). ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 



๑๓). ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัยตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตาม

กฏหมายอ่ืน 

๑๔). ไมเคยเปนผู ถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฏหมายอ่ืน 

๑๕). ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

๑.๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 

- ไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง 

หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

- ไดรับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง 

หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

- อัตราคาจางรายวัน วันละ ๕๖๐ บาท 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

- ไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทย

ศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรทางเศรษฐศาตรสาธารณสุข สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา

ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิด

และลักษณะงานท่ีปฏิบั ติ  หรือสาขาวิชา อ่ืนท่ี ก.พ.  กําหนดวาใช เปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

- อัตราคาจางรายวัน วันละ ๕๒๐ บาท 

๒. การคัดเลือก 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ/ 

- สอบสัมภาษณประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน 

- สอบความสามารถในการใชคอมพิวเตอร คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

- สอบสัมภาษณประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน 

- สอบความสามารถในการใชคอมพิวเตอร คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 



๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับและยื่นใบสมัครไดท่ี งานการเจาหนาท่ี ฝายบริหารงานท่ัวไป 

โรงพยาบาลละงู ตั้งแตวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หรือ

ติดตอสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ตอ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ 

๔. เอกสาร และ หลัฐานท่ีใชในการรับสมัคร 

- สําเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อยาง

ใดอยางหนึ่ง และสําเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวน

อยางละ ๑ ฉบับ โดยวุฒิการศึกษาท่ีแสดงดังกลาวขางตน ตองตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามขอ ๑.๒ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

- รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑.๕๗ × ๒ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน ๖ 

เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป 

- หลักฐานการผานเกณฑทหาร (กรณีเพศชาย) / ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 

- ผลการตรวจเอกซเรยปอดและสารเสพติด ในโรงพยาบาลของรัฐ 

- หลักฐานประสบการณการทํางาน ในตําแหนงท่ีสมัคร (ถามี) 

- สําเนาบัตรขาราชการ, สําเนาทะเบียนบานของผูรับรอง ซ่ึงเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงชื่อและวันท่ี

กํากับไวดวย 

๕. คาธรรมเนียม 

ผูสมัคร ตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท 

๖. การประกาศรายช่ือเขารับการสอบคัดเลือก 

โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ ณ บอรดประชาสัมพันธ ตรงบันไดทางข้ึนฝายบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลละงู 

๗. วัน เวลา และสถานท่ี ในการสอบคัดเลือก 

โรงพยาบาลละงู กําหนดสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปน

ตนไป ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลละงู 

๘. การประกาศผลผูสอบคัดเลือกได 

โรงพยาบาลละงู จะประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก ในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ณ บอรด

ประชาสัมพันธ ตรงบันไดทางข้ึนฝายบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลละงู 



อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจาง ๓ เดือนแรก และ

ทุก ๖ เดือน หลังจากผานการประเมินในรอบ ๓ เดือนแรกแลว ท้ังนี้เพ่ือพิจารณาการจางในแตละรอบครึ่งป 

และโรงพยาบาลละงู กําหนดใหมีการทําสัญญาจาง โดยมีเงินมัดจํา ดังนี้ 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

โดยนําเงินมาจายในวันทําสัญญาจางซ่ึงกําหนดทําสัญญาในวันแรกท่ีปฏิบัติงาน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 

 

 

(นายปวิตร วณิชชานนท) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 


