
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแหลมงอบ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุง (รายวัน) 

ในต าแหนง่  เจา้พนักงานการเงินและบัญชี 
-------------------------------------------- 

 

ด้วย โรงพยาบาลแหลมงอบ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงินบ ารุง (รายวัน) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานท่ี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลแหลมงอบ อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี 897/2559 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕59 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ 
ดังต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
๑.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.  สัญชาติไทย 
 ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
  ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๖.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  ๗.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
  

1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  

  2. อายุระหว่าง  18 -  ๓5  ปี   
   3. เพศหญิง/ชาย 
   4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word,Excel)  และ Internet 
   5. มีความซ่ือสัตย์  สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 
   6. มีสุขภาพแข็งแรง 
   7. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ด ี
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถส่ือสารและประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี 
  9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานบันทึกบัญชี และปรับปรุงบัญชีเกณฑ์คงค้าง, จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร, 
จัดท าทะเบียนคุมของโรงพยาบาล, บันทึกบัญชี รพ.สต., งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
   อัตราค่าจา้งรายวัน วันละ 354.17 บาท 
 

2. การรับ... 
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2. การรับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ได้ท่ี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมงอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี  8  พฤษภาคม  2563   
   หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว        จ านวน  1  รูป 
2. ส าเนาบัตรประชาชน  พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตร     อย่างละ 1  ฉบับ 
5. หนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ 
6. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส  อย่างละ 1  ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์       จ านวน  1  ฉบับ 
8. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร        จ านวน  ๓๐ บาท 

    

3. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก 
   สอบคัดเลือกในวันท่ี  12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป โรงพยาบาลแหลมงอบ   

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   1. สอบคัดเลือกด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (50 คะแนน) 
   2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) 
   3. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  
   โรงพยาบาลแหลมงอบ จะด าเนินการสอบคัดเลือกครั้งท่ี 1 ในข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และ    
ผู้ผ่านการสอบครั้งท่ี 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ในครั้งท่ี 2 ต่อไป      

5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

6. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงพยาบาลแหลมงอบ จะประกาศรายช่ือ ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุงเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศรายช่ือ แต่ถ้ามีการคัดเลือกต าแหน่ง
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส าหรับ ต าแหน่งนี้เป็ นอัน
ยกเลิก 
 

7. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุ เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดต้องการ 

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี      28     เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 

                              (นายภาณุวัฒน์  โสภณเลิศพงศ์) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง  รักษาการในต าแหนง่ 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ 


