
ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา
เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวครววเงินนอกจนประมาณ(เงินปารุง)

ด้วย โรงพยาบาลแม่ทามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง 
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล) อาศัยอำนาจตามความในข้อ to แห่งหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนโขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสา5ารwจ,ิ0 
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัคเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

ด. เจ้าพนักงานการเงินบัญช ีเพศขาย/หญิง จำนวน ด ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างวันละ ๔๖๔ บาท

๒. พนักงานเปล เพศขาย จำนวน ด ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างวันละ ๓๒ตเ บาท

๒. คุณสมบ้ค๊ทั่วไปและคุณสมบัติเซพาะตำแหน่งของผู้มีลิทธีสมัคร
๒.ด ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัตทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการตล้งว่าช้วยลกูช,้1'’นร้ะจ*า 

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๖
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบ้ติเซพาะตำแหน่ง ด้งต่อไปนี้

(ต) มีสัญชาติไทย
(๒) เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒0 ป ีบรืนูรผ ์(เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแลว)
(๓) เป็นผู้เลือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมิพระมหากพัริย์เป็นประหุชตาน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธิ้ไจ

(๔) ไมเป็นผู้ดารงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเนือง
(๖) ไม่เป็นผูหุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพืนเพัอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๙) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกทั่งใบ้พักราชการหรือถูกสั่งใท้ออกจากราชการไร้ค่อน ตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในดีลรรรมอันดีจนเป็นรังเกียจชองสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเนืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเนือง

(ร)๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(ด๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยตำพิพากษาถีงที่สุด ใท้จำคุกเพราะกระทำความมีดทาง 

อาญาเร้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใท้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิหาสกิจหรือหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ
(๑๓)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใบ้ออกปลดออกเพราะกระท่าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน

(๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุทืตในการสอบเข้ารับราชการ

จึฒสพ^พ^ธ^พm
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ผูขาดคุณสุมบตตาม (๘)(๑0)(๑๑)(๑๒)(๑๓)(๑๕) ถูะม ีล้หฐสมัครสอบต'อเมอ!ด้รับการยกเวันจาก กพ, นล้า 

สาหรูบ มูทขาดคุณสมบตตาบ (๔)และ(๕)มีสืทธิสมัครสอบ!ด้แต่ถู};บืล้พฐ!ตั^บทาวบาาจุแพ};แต่.}ดั4ด้ทึต0่เพื่อทับ 
จากตำแหน่งแล้ว

สำพวับพJะภิกษุหรือสามเณรทางราชการ!ม'รับสมัครสรบแล:;!ม่ฐาถูใหัเขัาสอบคัคเลือกเพื่อบรรจุ 

ษุคคลเขารบราชการ ทังน ืตาบหนังล้อกาบสารบรรณคณะรัฐมนตริฝ่าอบริทารที ่นา ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขัอ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

คุณสมบตสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน'ง ดังต่ฏ!ปนี้ 

ฟ้วยนัทงานการเงินและบัญชี
๑. ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพข้ันสูงสาชาบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ 

ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี
๒. มีความชำนาญใบทักษะวิชาชีพมีจริยธรรมอันดึงามและมีความตั้งใจที่จะปฎิบ้ติงาน

๓. มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมีข้าราชการระดับชำนาญงานหรือชำนาญการขึ้นไปคํ้าประกันใน 

การฟ้าทำงาน

พนักงานเปล

๑. ได้รับประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. มีความสามารถและเหมาะสมในการป่ฏีบ้ติงานในหน้าที่

๓. การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบ
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและอื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลแม่ทา อาคารผู้ป่วยนอก ขั้น ๒ ได้ตั้งแต่วันที ่๕ ตุลาคม - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ 

หลัท’Pน พื่-ส๒์อื่นชวัรมMfเรส.ฒ
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาคำ ขนาด ๑.๕x๒ เชนตเมตร ถ่ายควังเดียวกัน

ไม่เกิน ๑ ปี(นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
๒) สำเนาประกาศบียบัตร ใบสุทธิ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรืยนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุพิการศึกษา 

ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ชุด
ทั้งนี ้ผู้ที่จะถึอว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรขั้นประกาศบียบัตรของสถาบันการศึกษาใดน้ัน 

จะถีอตามกฎหมาย หรือ ระเบียบเกียวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันๆ เป็นเกณท์ 

โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอษุมัตจากข้มส่ำมาอภ'’ยไนวันปิดรับสมัครสอบ
กร{รที่ไม่สามารถนำหลักจานการศึกษาดังกล่าวมาอื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง 

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระษุลาชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ทั่ได้วับอษุมัดงิพิบัดรชึ่งจะต้องอยู่ภายใน 

กำหนดวันปิดรับสมัครมาอื่นแพนกได้
๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบัาน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ

๕) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนชื่อ - นามสกุล (ถัามี)

๖) หนังสือรับรองประสบการณ์การผ่านงาน(ถามี)
ทั้งนี ้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบฟ้ยนรับรองว่า "ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง"

โดยลงชื่อและวันเดือนปีกำกับ1!ภพห้าของเอกสาร
มัสมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมึอตนเองพร้อม

ทั้:อื่นเอกสารและหลักฐานที่ไห้ในการสมัดาสอบให้ชิภด้องดาบด้าม มีฉะน้ันโรงพยาบาลแม่ทาอาจจะไม่รันสมัคร

เชื่อนไขการวับสมัคร

สแกนด้วย CamScanner



S') ผู้สมัครสอบชิะด้องรับผิดรอบเนการ ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเนินผู้มีคุณสมบดท่ัวไปและ 

คุณสมบัติเฉพาะคำแหบ่งพ่ีสมัครสอบคามประกาศรับสมัครสอบจริง บากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด 
มิคุณสมบัติทั่วไปและคณสมบัติเฉพาะคำแหบ่งที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  

โนการสมัครลอบศรั้งนี้

๖) เป็นหบัวทั่ของผู้สมัครสอบพี่คูะดัองติดตามประกาศคำงๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโนคร้งนืของ 

โรงพยาบาลแม่ทา

๕. การประกาศรายขื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลแม่ทาจะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบโนวันที่ ต๖ ตุลาคม ๖๕๖๔

ทาง www.rnth.go.th
๕. ประกาควัน เวสา สถานที่สอบ ระเบียบเก่ียวกับการสอบและวันสอบคัดเลือก

จะประกาศ วัน เวลา สถานพี่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบใบวับที ่๑๖ ตุลาคม ๖๕๖๔

ทาง www.mth.goth
๖. วิธีภารลอบคัดเลือก

๑. ความวัความสามารถท่ัวไป คะแนบเต็ม ๓0 โดยวิธีสอบข้อเรียบหรือวิธีอินใดที่คณะกรรมการ 

เห็นสมควร
๖. ความวัความสามารถพี่ไข้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ โดยวิธีสอบข้อเรียนหรือวิธีอื่นใดที ่

คณะกรรมภารเห็นสมควร
๓. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๔0 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใดหิคณะกรรมการ 

เห็นสมควร
ท. เกณฑ์การตัดสินและประกาศผลสอบคัดเลือก

ผู้พี่ขิะถือว่าเนินผู้สอบคัดเลือกได้ จะด้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนใบแต่ละภาคไม่นัอยกว่าร้อยละ ๖๖ และ

จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที ่๑๕ ตุลาคม ๖๕๖๔

G. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได ้จะเรียงลำดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ 

ผลอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะโต้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
ถั้าได้คะแนนภาคความเหมาะลมกับตำแหน่งเท่ากับ โต้ผู้ไต้คะแนนภาคความวัความสามารถที่ใชัเฉพาะตำแหน่ง 

มากกว่าเป็นผู้อยู่โนลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความวัความสามารถที่โชัเฉพาะตำแหบ่งเท่ากัน ใต้ผู้ได้คะแนน 

ความวัความสามารถท่ัวโปมากกว่าเนินผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สมัครสอบคัดเลือกได ้จะชันบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๖ น ิตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ 

สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอิกและไต้ชันบัญชีผู้สอบคัดเลือกโคใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกไต้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลก

๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้จะไต้รับการข้างตั้งแต่วันที ่๑๘ ตุลาคม ๖๕๖๔ เป็นด้นไป โดยใต้ได้รับค่าจ้างตามที ่

กำหนด และหรือ ดามพี่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นผู้พิจารณาเห็นขอบและอนุมัต ิตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนโขการจ่ายเงินบำรุงเพ่ือเป็นค่าข้างสูกข้างจ่ัวคราวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท.ค. ๖๕๔๕ ทั่งนี ้ผู้พี่โข้รุณีการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดสมัครสอบ จะใชัเป็นเงื่อนโขในการรับเงินค่าข้างสูงกว่าไม่ได,้

/โรงพยาบาลแม่ทา...

สแกนด้วย CamScanner

http://www.rnth.go.th
http://www.mth.goth


โรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินการสอบคัดเลือก ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมี 

ผู้ใดแอบอางว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบได ้หรือช่วยให้ท่านได้รับการจ้าง หรือมีพฤติกรรมในท่านองเดียวดันน 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี ๖๘ กันยายน พ.ศ. ๖๕๖๔

(นายเทพฤทธ พัฒนรังสรรค์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา

สแกนด้วย CamScanner


