
 
 
 
 

       ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบำรุง(รายวัน) 

      ประจำปีงบประมาณ 2565 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  ด้วยโรงพยาบาลบุ่งคล้า  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา ซึ่ง มีหลักเกณฑ์การรับ
สมัคร ดังนี้ 

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้ 
   1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง   315.22 บาท/วัน 
 
   1.2 มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการจ้างเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัดธารณสุข (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2552 
สิทธิได้รับเงินค่าตอบ ฉ11 และ ฉ12 

 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุ 20-40 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)  

  
  3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

                         (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
 



4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่ม
งานบริหารทั ่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลบุ่งคล้า กำหนดทำการรับสมัครตั้งแต่วันที ่ 13-17
มิถุนายน 2565 ในวัน เวลา ราชการ  

4.2 หลักฐานและเอกสารที่ให้นำมายื่นในวันสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน ๓ แผ่น              

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ 
(5) หลักฐานการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในกรณีที่ขอผ่อนผัน จำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 (6) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ 
(7) สำเนาหล ักฐานอื ่น เช ่น ทะเบ ียนสมรส ใบเปล ี ่ยนช ื ่อต ัว – ช ื ่อสกุล  

จำนวน 1 ฉบับ 
  (8)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1  แผ่น 
  (9) ค่าสมัครสอบ 50 บาท 
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยยกเว้นใบรับรอง
แพทย์ 

5.เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 

          ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ใๆนใบสมัคร พร้อมทั่งย่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เนื่องจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นตาม
ประกาศรับสมัคร โรงพยาบาลบุ่งคล้า จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

          ประกาศรายชื ่อผ ู ้ผ ่านการคัดเล ือก ในวันที ่  21 มิถุนายน  ๒๕๖5 ดำเนินการสอบข้อเขียน 
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
โรงพยาบาลบุ่งคล้า  http://www.bungklahospital.go.th/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 424 99106-7 
              

   

   
                     

http://www.bungklahospital.go.th/%20หรือ


  7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงพยาบาลบุ่งคล้า  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลบุ่งคล้า  ในวันที่  24  มิถุนายน  ๒๕๖5  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณ ีหรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้  
 

8. การรายงานตัวของผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕65 ที่ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า ในเวลาราชการ  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่   13    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

  
 
          (นายชัยพฤกษ์  วรเริ่มสกุล) 
          นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวเงินบำรุง(รายวัน) 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที่ 13 มีนาคม  25๖5 

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

ชื่อตำแหน่ง   พนักงานการเงินและบัญชี   

กลุ่มงาน       บริหารทั่วไป 

ค่าตอบแทน  วันละ 315.22 บาท/วัน   โดยจ่ายทุกสิ้นเดือน (ประเมินทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา 6
เดือน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึง 30 กันยายน 2565 (ตามปีงบประมาณ) และมีการต่อสัญญา
จ้างปีต่อปี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ๑. เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลประจำวันและงบเงินประจำวันส่งงานการเงินทุกวันไม่เกินเวลา ๑๕.๐๐ น 
 ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกใบเสร็จต่อเนื่องและใบเสร็จเขียนด้วยมือทั้งของโรงพยาบาลโรงพยาบาล 
 ส่งเสริมสุขภาพแต่ละแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีการเบิกใบเสร็จรับเงิน 
 ๓. สรุปรายงานการใช้ใบเสร็จต่อเนื่องและใบเสร็จเขียนด้วยมือประจำปีงบประมาณ 
 ๔. รวบรวมใบสั่งยาส่งงานประกันเพ่ือติดตามทวงหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายเงินสด ค่าตรวจ
สุขภาพ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าโลหิต 
 ๕. จัดทำทะเบียนลูกหนี้อนุเคราะห์ เสนอผู้บริหารรับทราบต่อไป 
 5. จัดเก็บเอกสารทางการเงินในแต่ละวัน 
 ๗. จัดทำทะเบียนส่งใบสั่งยาแต่ละสิทธิ์ กบก./อปท./พรบ. ประกันสังคม สิทธิ์เบิกฉุกเฉิน AE  
 ๘.งานอ่ืน ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิที่สูงกว่า  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ 
เลขานุการ การจัดการทั่วไป  

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ด้วย

วิธีการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ 1    
   - ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

50 
50 

สอบข้อเขียน  

การประเมินครั้งที่ 2     
   - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200   


