บริษัท ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO.,LTD.

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
ที่ 031/2563
เรื่อง รับสมัครพนักงานตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สัญญาจ้าง 2 ปี)
---------------------------------------ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังมีความ
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติตามกฎหมาย
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่ ธพส. ได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)
(๑) มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
(๒) มี คุ ณวุ ฒิ การศึ กษาไม่ ต่ ากว่ าปริ ญญาตรี สาขาด้ า นการบริ ห าร หรื อพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีป ระสบการณ์ทางานด้า นพัฒ นาบุค ลากร หรือ บริห ารทรัพ ยากรบุค คล
หรื อที่เกี่ย วข้อง อย่างน้อย 2 ปี
(๔) อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือน
ของ ธพส.
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๑.๓ หน้าที่รับผิดชอบ
(๑) จั ด ฝึ ก อบรมตามแผนฝึ ก อบรมภายในประจ าปี ทั้ ง หลั ก สู ต รพนั ก งานและ
หลักสูตรผู้นา
(๒) ติดต่อและประสานงานให้กับพนักงานและลูกจ้างในการฝึ กอบรมภายนอก
และประสานการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น E-learning ฯลฯ
(๓) จัดทาและลงข้อมูลด้าน Training Road Map (TRM) และ Individual
Development Plan (IDP) ในระบบรวมถึงก็บข้อมูลลลงประวัติฝึกอบรม
ให้กับพนักงานทุกคน
(๔) ติดต่อ ประสานงาน และส่งข้อมูลจัดประชุมกับที่ปรึกษาและพนักงาน รวมถึง
ตรวจการจ้างโครงการตามแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๕) ติดตามผลการฝึกอบรมประจาปี รวมถึงประเมินผลการฝึกอบรม และคานวณ
Return of Investment (ROI) ในการอบรมที่มีมูลค่าสูง เพื่อรายงานผลการ
ฝึกอบรมให้กรรมการผู้จัดการทราบทุกหลักสูตร
(๖) จัดกิจกรรม ดาเนินการ ติดต่อ ประสานงานต่าง ๆ ตามโครงการ/แผนงาน
สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement)
(๗) ร่วมพัฒนาสายอาชีพทุกตาแหน่งงานและประสานการงานในด้านการบริหารผู้
สืบทอดตาแหน่งและการบริหารบุคลากรคุณภาพ (Talent) ของ ธพส.
(๘) จัดทางานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
(๙) ปรับปรุงระบบการทางาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝุายงานที่รับผิดชอบ
(๑๐) ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
เพื่อนามาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร จานวน 1 ชุดประกอบด้วย
2.1 ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
www.dad.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ตามที่อยู่ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
2.5 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว จานวน 1 ชุด
2.6 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 1 ชุด
2.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จานวน 1 ชุด
2.8 ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยให้ยื่นสาเนา ใบ ส.ด.8 หรือ
ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ จานวน 1 ชุด
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2.9 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
2.10 หนังสือรับรองการทางานที่ระบุตาแหน่ง อายุงาน อัตราเงินเดือน จานวน 1 ชุด
(กรณีเคยผ่านงานแล้ว)
2.11 สาหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้าย ต้องส่งผลการตรวจสุขภาพโดย
ละเอียด ตามรายการที่ ธพส. กาหนด พร้อมใบรับรองแพทย์ (ให้ผู้สมัครส่งผลการตรวจสุขภาพภายใน 15 วัน
หลังจาก ธพส. แจ้งผลการสอบคัดเลือก)
๓. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่
ประกาศรั บสมัคร หากปรากฏภายหลั งว่าผู้ สมัครรายใดมีคุณสมบั ติไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครงานครั้งนี้มาแต่ต้น
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งภายหลังได้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการที่ ธพส. จะเรียกค่าเสียหาย
อันเกิดจากการให้ข้อมูลเท็จ
3.2 ผู้สมัครจะต้องนาส่งหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในวันยื่นใบ
สมัคร หากไม่ครบถ้วน ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับสมัครหรือปฏิเสธรับทดลองงานหรือบรรจุแต่งตั้ง
ในตาแหน่ง
3.3 ธพส. ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการคัด เลือ กผู้ส มัค รที่มีคุณ สมบัติที่เ หมาะสมตรงตาม
ตาแหน่งงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
3.4 ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง ระดับ และหรือฝุายงานที่
จะรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เป็นพนักงานทดลองงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามตาแหน่ง ความจาเป็น
ของงาน และความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ และหากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่พึงประสงค์รับ
สิทธิ์ เป็ นพนักงานทดลองงานตามที่ ธพส. กาหนด ให้ ถือว่าผู้ผ่ านการสอบคัดเลือกรายนั้นสมัครสละสิทธิ์
ดังกล่าว โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์และค่าเสียหายใด ๆ จาก ธพส. ได้
๔. กาหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
4.2 สมัครด้ว ยตนเอง หรือส่ งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จากัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th
4.3 สมั ค รทางเว็ บ ไซต์ บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ ากั ด (www.dad.co.th)
หัวข้อ “สมัครงาน”
4.4 สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285
๕. ขั้นตอนวิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และคุณลักษณะและสมรรถนะใน
ด้านต่าง ๆ ของผู้สมัคร
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๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือ ว่า เป็น ผู้ผ่า นการคัด เลือ กต้อ งมีค ะแนนสอบสัม ภาษณ์เ ป็น ลาดับ ที่ 1 และ
คะแนนที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
๗. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
7.1 มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ ธพส. ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องได้รับการเรียกตัวปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานตามที่ ธพส. กาหนด
7.2 หากผู้ได้รับการคัดเลือกทาการสละสิทธิ์ หรือมีการตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ ธพส.
จะพิจารณาประกาศชื่อผู้สมัครที่ขึ้นบัญชีสารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนั้นแทน
7.3 กรณี ธพส. ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่น และ
เห็นว่าผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารองมีคุณสมบัติเหมาะสม ธพส. อาจเรียกผู้นั้ นเพื่อรับเป็นพนักงานทดลองงานใน
ตาแหน่งนั้นๆ ได้
๘. การประเมินผลทดลองงานพนักงาน
บุคคลที่ ธพส. ตกลงจะจ้างเป็นพนักงาน ต้องทดลองงานก่อนไม่เกิน 120 วัน โดยพิจารณา
จากผลงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางาน การปรับตัว ความคิดริเริ่ ม การใช้ เวลาการทางานการบริ หารงาน การพัฒนาทีมงาน หรื อตามที่ ธพส.
กาหนด โดยผู้ผ่านทดลองงานต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท)
กรรมการผู้จัดการ
19/06/2563 17:22:13.013

เลขที่อ้างอิง 04777/2563 นายจินตรักษ์ พรรณา(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) วันที่พิมพ์ 19/06/2563 17:42:08.008 เลขที่พิมพ์ 541178995228

เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 www.dad.co.th
โทร. 0 2142 2222 โทรสาร 0 2143 8889

