
  

 
ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่สถาบัน 

……………………………… 

  ดวย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน

และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใชเปนแนวทางการประเมิน

และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

สถาบันมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหนง โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตำแหนง  เจาหนาที่พัสด ุ จำนวน  1  อัตรา 

 

ตำแหนง เจาหนาที่พัสดุ สังกัด กลุมภารกิจอำนวยการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สำรวจ/จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำป ใหสอดคลองกับความ

ตองการของหนวยงาน พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินใหผูบังคับบัญชาและสวนงานที่เกี่ยวของทราบหลังการ

ดำเนินการแลวเสร็จ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นำสงการซอมแซม และ

บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอการใชงาน 

3. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

กฎระเบียบตาง ๆ ที่มีการเพิ่มเติม 

4. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพยสิน การเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน

และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดำเนินงาน 

5. รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเปนหลักฐาน

ในการดำเนินงาน 

6. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาจางและหลักประกันสัญญาตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบฯ พรอมบริหารการ

เบิกจายใหทันเวลา และเปนไปตามสัญญาจาง 

7. รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานที่เกี่ยวของทุกประเภท และนำเสนอ

ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน ซึ่งประกอบไปดวย รายงานคาเสื่อม ราคาครุภัณฑประจำเดือน, รายงานพัสดุ, วัสดุ 

สำนักงานคงเหลือสิ้นปงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบตาง ๆ ที่

มีการเพิ่มเติม, รายงานการเคลื่อนไหวการรับเงินการขายของหนาราน (ถามี), รายงานเงินกันเหลื่อมปและภาระ

ผูกพันสิ้นปงบประมาณ, รายงานการขายทอดตลาด (ถามี) 

8. ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

9. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวง 



  

10. รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสด ุ

  11. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติทั่วไป 

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

2. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรทั้งดาน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานดวยตนเองได  

3. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ พูด อาน เขียน ได ระดับพอใช 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีประสบการณการทำงานดานพัสดุไมต่ำกวา 3 ป และสามารถปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางไดตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง  

การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

2. มีความรูความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการดำเนินการใหเปนไปตามแผนอยางด ี

3. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อดำเนินการไมใหเกิดความ

เสียหายตอองคกร 

4. มีความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได 

5. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหนวยงานภายในและภายนอก 

6. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการศึกษา คนควา ขอมูลใหมๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานดานจัดซื้อ

จัดจางใหมีประสิทธิภาพ 

7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ตรงตอเวลา และเสียสละในงานทีร่ับผิดชอบ และที่ไดรับมอบหมาย 

8. มี service mind 

 

คุณสมบัติทั่วไป  

1. มีสัญชาต ิไทย 

2. สามารถทำงานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 

3. มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ของสถาบัน 

4. ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงลูกจางโครงการ

ของทาง สรพ. 

5. ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถาบัน 

6. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมอืนไรความสามารถ 

7. ไมเคยโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



  

8. ไมเคยกระทำความผิดวินัยอยางรายแรงหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย หรือเคยถูกไลออก ปลด

ออกหรือใหออกจากราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน

จำกัด เพราะทุจริตตอหนาที่ 

9. ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดำรง

ตำแหนง ซึ ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที ่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที ่พรรค

การเมือง 

10. ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของ

สถาบัน หรือขัดแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่ง

คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการหรือผูแทนของ สรพ. ในการเขารวมทุนกับ

นิติบุคคลอืน่ในกจิการที่เกี่ยวกบัวัตถปุระสงคของสถาบัน 

11. ไมเปนโรครายแรงหรือโรคที่กอใหเกิดปญหาหรือสงผลกระทบกับการทำงาน โดยระบุโรคที่เปนอยูใน

ปจจุบัน หรือโรคที่กำลังอยูระหวางการรักษาในปจจุบันใหสถาบันทราบ หากตรวจพบวาไมแจงจะถือ

วาใหขอมูลเปนเท็จมีผลใหออกจากงานทันที 

การรับสมัคร 

ผูสนใจสามารถดาวน โหลดใบสมัครไดที่  www.ha.or.th และส งใบสมัคร พรอมเอกสาร

ประกอบการสมัครทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส หรือสงเอกสารการสมัครมาตามที่อยู เลขที ่88/39 อาคารสุขภาพ

แหงชาต ิชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุขซอย 6 ถนนตวิานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรี 11000  

ติดตอสอบถามไดที ่คณุชัยวัฒน 02 027 8844 ตอ 9310 Email : chaiwat@ha.or.th  

(วงเล็บมมุซองวา“สมคัรงาน”)  

 

ระยะเวลาเปดรับสมัคร 

ตั้งแตบดันี้ ถึงวันที ่23 มีนาคม 2565 ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)  

                               

เอกสารประกอบการรับสมัคร  

1) ใบสมคัร 1 ชุด สามารถดาวนโหลดใบสมคัรไดที ่www.ha.or.th  

2) สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ 

5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ 

6) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เทานั้น 

7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ฉบับ (ถาม)ี 

8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม 1 ฉบับ (ถามี) 

9) ประวัติการทำงาน (Resume) 1 ชุด 

10) สำเนาใบผานทหาร ( สด.8 สด.43 ) หรือหลักฐานไดรับการยกเวน 1 ฉบับ 



  

11) ใบรับรองแพทย ที่มีผลการตรวจโรค 5 โรค และผลการตราจเอกซเรยปอด (ใชเมื่อผานการ

พิจารณารับเขาเปนเจาหนาทีส่ถาบันแลว เทานั้น) 

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบบั โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

 

วธิีการคัดเลือก 

สถาบันจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ และขอสงวนสิทธิที่จะ

พิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเห็นสมควรเทานั้น ผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคดัเลือกฯ ถอืเปนที่สุด 

 

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก 

     สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2566 กำหนดวันทดสอบและ

สัมภาษณวันที่ 28 มีนาคม 2566 และประกาศผลวันที่ 30 มนีาคม 2566 ทางเว็บไซตของสถาบัน                             

    

ประกาศ ณ วันที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2566 

 

                          

                                                         

                                         

(นางปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ) 

ผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 


