
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 

……………………………………… 
 

   ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินบำรุง (รายเดือน)  จำนวน 3 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้าง 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา คือ 
            ๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   จำนวน  2  อัตรา 
           ๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้          จำนวน 15 อัตรา 
           3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร                 จำนวน  1  อัตรา 

  คุณสมบัติทั่วไป 
     มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๗  ข้อ ๖  โดยอนุโลมดังต่อไปนี้ 
        (๑) มีสัญชาติไทย 
        (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
        (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
        (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    
        (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
        (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ   
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรอืเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
        (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
         (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
        (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
      (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 
 

ข้อ (13)... 
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      (๑๓) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน    
      (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ให้ระบุตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย   

วิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 – 3 กุมภาพันธ์ 2566  
ในวันและเวลาราชการ 

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตำแหน่งละ ๕๐ บาท 

  หลักฐานทีต้่องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๑. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  โดยถ่ายครั้ง
เดียวกนัไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)   จำนวน ๓ รูป 
  ๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า     
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ   
  ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
  ๔. สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน     
การสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๕. หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) หรือ (สด.๔๓) สำหรับผู้สมัครเพศชาย 
จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง 
       (๖.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ       
          (๖.๒) โรคเท้าช้างในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

      (๖.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      (๖.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      (๖.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และ

ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย 
การประกาศ... 
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  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
ให้ทราบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566   

  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  

  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
  โรงพยาบาลฯ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่  จากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ตามลำดับ  การขึน้บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี  นับจากวันประกาศ 

  การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรงุ (รายเดือน)  ตามลำดับที่ในบญัชี 
ผู้ได้รับคัดเลือก 

     ประกาศ   ณ   วันที ่  26  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6  
  
 
 

   (นายอิทธิพล  จรัสโอฬาร) 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

    โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน   เทคนิค   
ชื่อตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติ งานทางการเงินและบัญชี  ซึ่ งมีลักษณะงานที่ ปฏิบั ติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี 
ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี  
ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง                      
       อัตราว่าง    2  อัตรา 

  ค่าจ้าง        9,030 บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกู ลของ 

ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545  
ระยะเวลาการจ้าง   วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566   
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรอืคณุวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี 
บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ 
 
2. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มบริการ   
ชือ่ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้    
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไขห้รือช่วยเหลือแพทย์
และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และ
หนา้ที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง       

 อัตราว่าง 15  อัตรา 
 ค่าจ้าง      ๗,260 บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลของ 

ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545  
ระยะเวลาการจ้าง   วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566   
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

ความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ 
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3. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มบริการ   
ชือ่ตำแหน่ง  พนักงานประกอบอาหาร    
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหาร 
และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหาร ทางสายยาง รวมถึงการปรุง
อาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      อัตราว่าง    1  อัตรา 

 ค่าจ้าง         ๗,260 บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลของ 

ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545  
ระยะเวลาการจ้าง   วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566   
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


