
 
 
 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 

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

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น   มีความประสงค์จะรับด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ปฏิบัติงานประจ าทีง่านพัสดุ  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ ภารกิจด้านอ านวยการ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง 

      ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ 
            อัตราว่าง       1 อัตรา  

       อัตราค่าจ้าง    11,500  บาท/เดือน   

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทุกสาขา
จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง 

๒.) ใบรับรอบการผ่านงาน (ถ้ามี) 
2.2  คุณสมบติทั่วไป 

๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุระหว่าง ๒๐-45 ปีบริบูรณ ์
   ๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัย  ตามระเบียบ- 
กระทรวงการคลังว่าด้วยข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

๑๑. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3.1 ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วนัศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น. 
3.2 ปฏิบัติงานในงานพัสดุและบ ารุงรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
3.3 พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ เช่น รายงานขอซื้อขอจ้าง ค าสั่งใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง รายงาน

การเบิกจ่าย หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น 
3.4  ประสานงานกับผู้ขายผู้รับจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ขอใบเสนอราคา ประสานงาน

การส่งมอบงาน เป็นต้น 
3.5  ประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ระยะเวลาการจ้าง 

   ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง  1 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่  30 กันยายน  2566  (10 เดือน) 

ทั้งนี้ การจ้างเหมาบุคคล นี้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จัดจ้างตามวิธีจ้างเหมาบริการ ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ซึ่งมีเงินค้ าประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของ
วงเงินจ้างตามสัญญา  

  5.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข   ต าบลศิลา       
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

6.  การรับสมัคร 
6.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ขอนแก่น  เลขท่ี 775  หมู่ 19  ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  1-15 
พฤศจิกายน 2665  ในวันราชการ  เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  โดย
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่ อย่างใด 

6.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า     ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ขนาด  

๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จ านวน ๓ รูป  (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย) 
(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 

จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
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(๔) ใบรับรองแพทย์  ที่ มีผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย (ที่ออกโดย

โรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้   ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ    ให้ผู้สมัครรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”และลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 
 

3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด   อันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ    
ผู้นั้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่            
17 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  และทางเว็บไซด์  
www.tyrkk.go.th 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 

๑)  ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป  
๒)  ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
๓)  ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล  

-  เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม การสร้างสัมพันธภาพและ         
การติดต่อสื่อสาร 
                     (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์) 

6. เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุก

ด้าน โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินทุกด้านรวมกันลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่

มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีกจะพิจารณาจากล าดับ
ในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน 
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๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมา

บุคคล  ตามล าดับคะแนนสอบ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  และทางเว็บไซด์  
www.tyrkk.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ 
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
   

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   27  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

 
 

 
(นายชาญชัย  ธงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


