
 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สังกัด ฝาย

บริหารการเงินการคลัง งานบัญชี
....................................

ดวย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปน ผูปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สังกัด ฝายบริหารการเงินการคลัง งานบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
    1. ตําแหนง เจาหนาที่บัญชี                                                                                จํานวน   1  อัตรา

 
    2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1  มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น
2.2  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ
2.3  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.4  เปนผูมีคุณลักษณะพึงประสงคในการเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 
3. ลักษณะตองหาม

3.1  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
3.2  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
3.3  เปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอ
บังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวย การบริหารงานบุคคล ผูปฏิบัติงานในราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2562
3.4  เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณ
3.5  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติในหนวยงานของรัฐ
3.6  เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3.7  เปนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
3.8  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
3.9  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

      3.10  เปนผูมีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพรองในทางศีลธรรม
 
    4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
        1. เพศชาย/หญิง อายุไมตํ่ากวา 23 ป (นับถึงวันท่ีสมัคร)
        2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา การบัญชี
        3. มีประสบการณดานบัญชี 0 - 5 ป
        4. มีความรูเรื่องมาตรฐานการบัญชี
        5. มีความรูระบบบัญชี
        6. มีความรูดานภาษีอากรและกฏหมายบัญชี
        7. มีความรูดานระบบสารสนเทศทางการบัญชี
        8. สามารถแกไขปญหาในเชิงตัดสินใจดานบัญชีได
        9. หากเปนชาย ตองพนภาระทางทหารแลว



 
5. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ระบบรายได OPD,IPD ดูแลการใชงานอัตลักษณองคกร (Corporate Identity)

บันทึกบัญชีรายไดประจําวันพรอมรายละเอียดการรับเงินประจําวัน เชน ใบเสร็จรับเงิน, รายงานรายไดประจําวัน, ใบ
นําฝาก, ใบโอนเงินรายได, รายงานการสงเงินประจําวัน, สลิปบัตรเครดิตกับสมุดเงินฝากธนาคาร
บันทึกบัญชีการโอนคาใชจาย เชน การโอนคาใชจายไป IPD
บันทึกบัญชีรายละเอียดการรับเงินมัดจํา, การจายคืนเงินประจําวัน เชน ใบรับ/คืนเงินมัดจํา, รายงานการรับ/คืนเงิน
มัดจํา, ใบนําฝากเงินมัดจํา

   2. ระบบลูกหน้ี ใบสําคัญรับและจัดทําใบสําคัญรับรายไดสมทบทุนโครงการ

บันทึกบัญชีการรับชําระลูกหนี้การคาพรอมหลักฐาน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบนําฝาก ใบโอนเงิน และจํานวนเงินใหถูก
ตอง ครบถวน เพ่ือบันทึกบัญชี
บันทึกบัญชีรายไดเงินสะสมพนักงานท่ีลาออก เปนรายไดของโรงพยาบาล พรอมรายละเอียดประกอบ เชน บันทึก
ขอความ
บันทึกบัญชีรับเงินบริจาคโครงการสานตอที่พอใหทํา เพื่อผูปวยมะเร็งดอยโอกาส พรอมรายละเอียดประกอบ เชน ใบ
เสร็จรับเงิน ใบโอนเงิน
จัดทําสรุปรายงานเงินบริจาค พรอมของที่ระลึก

    3. จัดทํารายงานและบันทึกขอความ งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน

จัดทําบันทึกขอความรายงานเงินรายไดคาใชจาย บัญชีกองทุนศาสตราพิชาน พรอมรายละเอียด
จัดทําบันทึกขอความรายงานเงินรายไดทางการแพทย พรอมรายละเอียด

    4. ปรับปรุงบัญชี

ปรับปรุงคาใชจายคางจาย เชน ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย, คาใชจายอื่น ๆ คางจาย และปรังปรุงกลับรายการเมื่อจาย
คาใชจายแลว
ปรับปรุงการโอนเงินระหวางธนาคารภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยปรับปรุงจากฐัชีออมทรัพยเขาบัญชีกระแสราย
วันของธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงเทพ
ปรับปรุงรายการรับชําระ-จายชําระ รวมถึงการบันทึกบัญยชีขามงวดบัญชี จัดประเภอรายการทางบัญชี
จัดทําใบสําคัญท่ัวไป พรอมรายละเอียดประกอบรายการปรับปรุงบัญชี ทั้งของราชวิทยาลัยฯ และรายการระหวางกัน
ของราชวิทยาลัยฯ

    5. ปดบัญชี

ทําการปดบัญชีพรอมจัดทํารายละเอียดประกอบการปดบัญชีใหถูกตอง ครบถวน
ทําการปดบัญชีรายได - คาใชจาย ทุกประเภท เขาบัญชีรายได สูง(ตํ่า)ประจํางวดบัญชีเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน

    6. จัดทํารายงานงบการเงินของราชวิทยาลัยฯ ,สํานักงานราชวิทยาลัยฯ ,วิทยาลัยวิทยาศาสตร 

งบแสดงฐานะการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินประจําเดือน ไตรมาส ป แบบแยกสวนงาน
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน เพื่อแสดงรายได – คาใชจายประจําเดือน ไตรมาส ป แบบแยกสวนงาน
รายงานคาใชจายตาง ๆ ประกอบการตรวจสอบภายในและภายนอก

    7. จัดเก็บหลักฐานดานบัญชี

จัดเก็บขอมูลหลักฐานบัญชีดานรายได ในระบบ HIS
จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชีดานรายได โดยจัดเรียงตามวันที่ เลขที่เอกสาร

    8. จัดเตรียมขอมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก



จัดทํารายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี
จัดเตรียมและจัดหาขอมูลและเอกสารดานบัญชีคาใชจายประกอบการตรวจสอบบัญชี

    9. อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

จัดทําบันทึกขอความท่ีเกี่ยวของกับงาน
ตรวจนับและนําฝากเงินรายไดประจําวัน

 
6. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
    6.1  สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จํานวน 1 ชุด

6.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
        6.3  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 3 เดือน จํานวน 1 ชุด

6.4  ผูสมัครเพศชายตองยื่นสําเนาหลักฐานการพนภาระทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จํานวน 1 ชุด
6.5  ประวัติสวนตัวโดยสังเขป (ถามี) จํานวน 1 ชุด
6.6  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานเดิม (ถามี) จํานวน 1 ชุด
6.7  หนังสือรับรองเงินเดือน และคาตอบแทน จากหนวยงานเดิม (ถามี) จํานวน 1 ชุด
หมายเหต ุ ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ยื่นพรอมใบสมัครดวยปากกาลูกลื่น
สีนํ้าเงิน โดยใหนําเอกสารตนฉบับมาแสดงในวันสมัครดวย
 

    7. อัตราเงินเดือน
            ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก และบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะไดรับอัตราเงินเดือนตาม
โครงสรางอัตราเงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559 ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
 

8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก    
            8.1  พิจารณาผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณกําหนด

    8.2  พิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร
    8.3  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
    8.4  ประสบการณการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ   
 

9. กําหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
    9.1  รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563
    9.2  สมัครดวยตนเอง โดยติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่ ฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
อาคารบริหาร CAT 2 ช้ัน 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท 0 2 576 6000 ตอ 8545
    9.3  สมัครทางออนไลน โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th [หัวขอ : ประกาศลาสุด คลิกเลือก
ขาวสาร HR – แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) และสงใบสมัครที่กรอกขอมูล
ครบถวน พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน สงกลับมายังอีเมล wiphasirirat.the@cra.ac.th
    9.4  สมัครทางไปรษณีย โดยวงเล็บมุมซองวา “เอกสารสมัครงาน” สงมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ ช้ัน 11 เลขที่ 906 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
 

10. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีทําการคัดเลือก
             ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก ภาย
หลังจากครบกําหนดรับสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจงใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท
 
11. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจงใหผูผาน
การคัดเลือกทราบทางโทรศัพท

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สาธิต ยินดีพิธ



(ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 


