
 
ประกาศกลุ่มงานการเงิน 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน) 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

 
 ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จะด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
โรงพยาบาลขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
    1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างวันละ 420 บาท จ านวน 2 อัตรา 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 1. สัญชาติไทย  
 2. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                 
              ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วยความบรสิุทธิ์ใจ 
 4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน                 
              ไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ  
              กระทรวงการคลังว่าดว้ยลูกจ้างประจ าของสว่นราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
 9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น  
                โทษส าหรบัความผิดโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
                ว่าดว้ยลูกจ้างประจ าของสว่นราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 14. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  
                 ทางราชการไม่รบัสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลอืกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหนง่ดังกล่าว    
                 ข้างต้น ทัง้นี ้ตามหนงัสอืกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝา่ยบรหิารที ่นว 89/2501 ลงวันที่ 27  
                 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521  
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๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

         ๓.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาการบัญชี สาขาการเงิน
และการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด หรือ  

          ๓.๒ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทืยบเท่าหรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด 
 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

          ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเงิน ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในวันและ
เวลาราชการ 
 

5. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5  x 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 
              ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
 2. วุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ต้นฉบับ) พร้อมส าเนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา  
              ตรงกับต าแหนง่ท่ีสมัคร จ านวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยน าเอกสาร 
              ฉบบัจรงิมาแสดงตอ่หนา้เจ้าหนา้ท่ีรับสมัครในวันมาสมัครดว้ย 
 3. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้นฉบับ พร้อมส าเนา (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
     ทั้งนี้ หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสารด้วย  
 

6. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก 
 6.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ผู้สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วน ในกรณีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครคัดเลือก  โรงพยาบาลขอนแก่นอาจไม่
รับสมัครคัดเลือก 
          6.2 โรงพยาบาลขอนแก่นไม่มีที่พักให้ 
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7. วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือก 
 - ก าหนดการสอบคัดเลือก วัน อังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  
 - สถานที่สอบ จะติดประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ บอร์ดประชุมสัมพันธ์ ชั้น 3 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธี สอบสัมภาษณ์  
 

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงพยาบาลขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  
 

10. การจ้างเข้าท างาน 
 โรงพยาบาลขอนแก่น ด าเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความ
เสมอภาค และเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือท่านได้ หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลขอนแก่นจะไม่รับผิดชอบ  
 
        
       (ลงชื่อ)    เกตมณี  กาญจนรังสิชัย   

(นางเกตุมณี  กาญจนรังสิชัย) 
   หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 




