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ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ที ่070/2562 

เรื่อง รับสมัครพนักงาน 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ด ้วยบร ิษ ัท  ธนาร ักษ ์พ ัฒนาส ินทร ัพย ์ จ าก ัด  (ธพส . )  ซึ ่ง เป ็นร ัฐ ว ิส าหก ิจส ังก ัด
กระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 คุณสมบัติตามกฎหมาย 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถท างานให้แก่ ธพส. ได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ

ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๘) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

1.2 คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 อัตรา 
(๑) มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
(๒) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง 
(๓) มีประสบการณ์ท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง 

อย่างน้อย 0-2 ปี 
(๔) อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือน

ของ ธพส. 
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๑.๓  หน้าที่รับผิดชอบ 
(๑) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
(๒) เบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดหรือสิ้นสภาพการใช้งาน 
(๓) จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบรายการพัสดุคงคลัง ตัดบัญชี

ครุภัณฑ์ที่ช ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
(๔) จัดสรรการใช้งานและบ ารุงรักษายานพาหนะ รวมทั้งยานพาหนะจ้างเหมา 
(๕) จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัด 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 
ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรบัสมัคร จ านวน 1 ชุดประกอบด้วย 

2.1   ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ 
www.dad.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ตามที่อยู่ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
2.5 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน 1 ชุด  
2.6 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย ที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 1 ชุด 
2.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จ านวน 1 ชุด 
2.8 ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยให้ยื่นส าเนา ใบ ส.ด.8 หรือ 

ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืนๆ จ านวน 1 ชุด 
2.9 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
2.10 หนังสือรับรองการท างานที่ระบุต าแหน่ง อายุงาน อัตราเงินเดือน จ านวน 1 ชุด (กรณีเคย

ผ่านงานแล้ว) 
2.11  ส าหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้าย ต้องส่งผลการตรวจสุขภาพโดย

ละเอียด ตามรายการที่ ธพส. ก าหนด พร้อมใบรับรองแพทย์ (ให้ผู้สมัครส่งผลการ
ตรวจสุขภาพภายใน 15 วันหลังจาก ธพส. แจ้งผลการสอบคัดเลือก) 

2.12 กรณีเป็นพนักงาน ธพส.   
(1) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือพิจารณาโทษทางวินัย หรือเคยต้องโทษทาง

วินัย 
(2) หากผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น พนักงานผู้นั้น

จะได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นในต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าในระดับนั้น แต่
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หากอัตราเงินเดือนเดิมสูงกว่าอัตราขั้นต่ าในระดับนั้นแล้ว ก็ให้ได้รับอัตรา
เงินเดือนเดิม เว้นเสียแต่กรรมการผู้จัดการจะมีดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 

(3) ให้ได้รับสิทธิ์นับอายุการท างานต่อเนื่อง 
 

๓. เงื่อนไขการสมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่

ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่แจ้ง
ไว้ในใบสมัครหรือไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานครั้งนี้มาแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งภายหลังได้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการที่ ธพส. จะเรียกค่าเสียหายอันเกิด
จากการให้ข้อมูลเท็จ 

3.2 ผู้สมัครจะต้องน าส่งหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในวันยื่นใบ
สมัคร หากไม่ครบถ้วน ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับสมัครหรือปฏิเสธรับ
ทดลองงานหรือบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง 

3.3  ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตาม
ต าแหน่งงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 

3.4  ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ระดับ และหรือฝ่ายงานที่จะ
รับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานทดลองงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตาม
ต าแหน่ง ความจ าเป็นของงาน และความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 
และหากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่พึงประสงค์รับสิทธิ์เป็นพนักงานทดลองงานตามที่ 
ธพส. ก าหนด ให้ถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายนั้นสมัครสละสิทธิ์ดังกล่าว โดยไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิ์และค่าเสียหายใดๆ จาก ธพส. ได ้

 
 

๔. ก าหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร 
4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
4.2 สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที ่hr@dad.co.th 

4.3  สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (www.dad.co.th) หัวข้อ 
“สมัครงาน”  

4.4 สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285 โทรสาร 
0 2143 8889 
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๕. ขั้นตอนวิธีการคัดเลือก 
5.1 สอบข้อเขียน (100 คะแนน) ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา

วิเคราะห์สรุปผล ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

5.2 สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และ
คุณลักษณะและสมรรถนะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร 

5.3 สอบวัดระดับความรู้และทัศนคติ (Psychometric Test) 
 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์

รวมกันเป็นล าดับที่ 1 และคะแนนรวมที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

๗.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
7.1 มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ ธพส.  ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการเรียกตัวปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานตามที่ ธพส. ก าหนด 

7.2 หากผู้ได้รับการคัดเลือกท าการสละสิทธิ์ หรือมีการตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ ธพส. 
จะพิจารณาประกาศชื่อผู้สมัครที่ขึ้นบัญชีส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนั้ น
แทน 

7.3 กรณี ธพส. ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืน และ
เห็นว่าผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อส ารองมีคุณสมบัติเหมาะสม ธพส. อาจเรียกผู้นั้นเพ่ือรับ
เป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่งนั้นๆ ได้  

 
๘. การประเมินผลทดลองงานพนักงาน 

บุคคลที่ ธพส. ตกลงจะจ้างเป็นพนักงาน ต้องทดลองงานก่อนไม่เกิน 120 วัน โดย
พิจารณาจากผลงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การรักษา
ระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน การปรับตัว ความคิดริเริ่ม การใช้เวลาการ
ท างานการบริหารงาน การพัฒนาทีมงาน หรือตามที่ ธพส. ก าหนด โดยผู้ผ่านทดลองงาน
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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