
ประกาศโรงพยาบาลโนนไทย 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 

________________________ 
 

 
ด้วยโรงพยาบาลโนนไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลโนนไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,596 บาท 
- ได้รับเงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน 
- ได้รับค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีที่ไปประชุม อบรม 
- ได้รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามประกาศของโรงพยาบาลโนนไทย และ/หรือกระทรวงสาธารณสุข 

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
๒.๑  เพศชาย หรือหญิง 
๒.๒  มีสัญชาติไทย 
๒.๓  อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
๒.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข              

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒.๗  ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน           

หรือไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามก าหนดในระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
๒.๙  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา     

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง             



ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 

๓. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
๓.๑  มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในหน้าที่  

3.2 ได้รับวุฒิ... 
๓.๒ ได้รับวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวฒุอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดยีวกัน ใน

สาขาวชิาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง หรอื 
3.3  ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญช ีสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการ
ธนาคารจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 

 

๔. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา    

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 

๕. หลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
๑.  ใบสมัคร (ขอรับได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป)   จ านวน  ๑   ชุด 
๒.  ส าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน   ๑   ชุด 
๓.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า   จ านวน   ๒   ใบ 

ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน   ๑   ฉบับ 
๕.  ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน   ๑   ฉบับ 
๖.  ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยโรงพยาบาลโนนไทย   จ านวน   ๑   ฉบับ 
7.  ส าเนาใบ สด.9 (กรณีเพศชาย)    จ านวน   1   ฉบับ 

 

๖. กำรสอบคัดเลือก 
๖.๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 18 กันยายน 2560     ณ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย 
๖.๒   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2560  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้น 2) อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม และ

อ านวยการ โรงพยาบาลโนนไทย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 

๗. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
๗.๑  เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ  
๗.๒  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 กันยายน 2560 
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๗.๓  รายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน  วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา ๐๘.๐๐ น. 
   ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย 
๗.๔  รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

โทร. ๐ ๔๔๓๘ ๑๑๙๗, ๐ ๔๔๓๘ ๑๐๖๖ ต่อ 626, 627 (ในวันและเวลาราชการ) 
 

ประกาศ ณ วันที่         เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 

(นายพิศิษฐ์ สมผดุง) 
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย 


