
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO.,LTD.

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จำากดั
เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานตำาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ชำานาญการ สว่นพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำานวน 1 อตัรา
-----------------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศบริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ำากัด (ธพส.) เรื่องขยายระยะเวลารับสมัคร
พนักงานตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ชำานาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำานวน 1 อัตรา ซึ่งได้
ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 แล้วน้ัน

                ธพส. ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานตำาแหน่งดังกล่าว โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้
จนถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปน้ี

                1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                1.1 คุณสมบัติตามกฎหมาย

                ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ี

                (1) มีสัญชาติไทย

                (2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

                (3) สามารถทำางานให้แก่ ธพส. ได้เต็มเวลา

                (4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจรติหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

                (6) ไม่เคยไดร้ับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้
กระทำาโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

                (7) ไม่เคยต้องคำาพพิากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะรำ่ารวยผดิ
ปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ

                (8) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

                (9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทจุริตต่อหน้าที่
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                1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง

                เจ้าหน้าท่ีชำานาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำานวน 1 อัตรา

                (1) มีอายุตั้งแต่ 28 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

                (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตำ่ากว่าปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตรค์อมพวิเตอร์ วิทยาศาสตร์
คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                (3) มีประสบการณ์ทำางานดา้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำา
หรือออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งน้อย 8 ปี

                (4) อตัราเงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสรา้ง
เงินเดือนของ ธพส.

                1.3 หน้าท่ีรับผิดชอบ

                (1) จดัทำาขอบเขตงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำาปี 

                (2) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ตา่งๆ ได้

                (3) ดูแลและแก้ไขปัญหาด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ขององค์กรให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
บริหารจัดการโครงการตา่งๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

                (4) ดูแลและตรวจสอบการทำางานของ Outsource และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ทำางานต่อผู้บังคับบัญชา

                (5) จดัฝึกอบรม หรือให้ความรูด้้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

                (6) ให้คำาปรึกษาด้านพัฒนาระบบดิจิทัล รวมถึงการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการใช้ระบบแก่
ผู้ใช้งาน

                (7) ปรับปรุงระบบการทำางาน และประยุกต์แนวทางทีด่ี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

                (8) ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำามาใช้ใน
งานอย่างเหมาะสม

                (9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย
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                2. หลักฐานประกอบการสมัคร

                ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร จำานวน 1 ชดุประกอบด้วย

                2.1 ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถ Download ใบสมัครไดท้ี่ 
www.dad.co.th หรือตดิต่อขอรับใบสมัครได้ตามที่อยู่ที่กำาหนดไว้ในประกาศน้ี

                2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว จำานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                2.3 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน จำานวน 1 ชุด

                2.4 สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ชดุ

                2.5 สำาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ซ่ึงผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว จำานวน 1 ชุด

                2.6 สำาเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย ที่แสดงวา่เป็นผู้มีวุฒิการ
ศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งที่สมัครสอบ จำานวน 1 ชุด

                2.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จำานวน 1 ชดุ

                2.8 ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑท์หารแล้ว โดยให้ยื่นสำาเนา ใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 
หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ จำานวน 1 ชดุ

                2.9 เอกสารแสดงผลงาน (portfolio) ซ่ึงรวบรวมผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ประสบการณท์ำางานที่ผา่นมาของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ขนาด A4 (ถ้ามี)

                2.10 หนังสือรับรองการทำางานที่ระบุตำาแหน่ง อายุงาน อตัราเงินเดือน จำานวน 1 ชุด (กรณีเคย
ผ่านงานแล้ว)

                2.11 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สำาเนาถูกต้อง” ในสำาเนาเอกสารทุกฉบับ

                2.12 สำาหรับผู้สมัครที่ไดร้ับการคัดเลือกรอบสุดท้าย ต้องส่งผลการตรวจสุขภาพโดยละเอียด 
ตามรายการที่ ธพส. กำาหนด พร้อมใบรับรองแพทย์ (ให้ผู้สมัครส่งผลการตรวจสุขภาพภายใน 15 วันหลังจาก 
ธพส. แจ้งผลการสอบคัดเลือก)

                2.13 กรณีเป็นพนักงาน ธพส.  

                        (1) ต้องไม่อยู่ในระหวา่งถูกสอบสวนหรือพิจารณาโทษทางวินัย หรือเคยตอ้งโทษทางวินัย
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                        (2) หากผ่านการคัดเลือกและไดร้ับการบรรจุแต่งตั้งในระดับที่สูงข้ึน พนักงานผู้น้ันจะไดร้ับ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นในตำาแหน่ง ไม่ตำ่ากว่าอัตราขั้นตำ่าในระดับนั้น แต่หากอัตราเงินเดือนเดิมสูงกว่าอตัราขั้น
ตำ่าในระดับน้ันแล้ว กใ็ห้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม เว้นเสียแต่กรรมการผูจ้ัดการจะมดีุลพินิจเป็นอย่างอื่น

                3. เงื่อนไขการสมัคร

                3.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับ
สมัคร หากปรากฏภายหลังวา่ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือวา่ผู้สมัครรายน้ันขาดคุณสมบัตใินการสมัครงานครั้งน้ีมาแตต่้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งภายหลังได้ แต่ไมต่ัดสิทธิ์ในการที่ ธพส . จะเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการให้
ข้อมูลเท็จ

                3.2 ผู้สมัครจะต้องนำาส่งหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วนตามที่ก ำาหนดในวันยื่นใบสมัคร หาก
ไม่ครบถ้วน ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณารับสมัครหรือปฏิเสธรับทดลองงานหรอืบรรจุแต่งตั้งในตำาแหน่ง

                3.3 ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามตำาแหน่งงานเพื่อ
เข้ารับการคดัเลือก

                3.4 ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพจิารณาเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง ระดับ และหรือฝา่ยงานที่จะรับผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานทดลองงาน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามตำาแหน่ง ความจำาเป็นของงาน และ
ความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ และหากผู้ผา่นการสอบคัดเลือกไมพ่ึงประสงค์รับสิทธิ์เป็น
พนักงานทดลองงานตามที่ ธพส. กำาหนด ให้ถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายน้ันสมัครสละสิทธิ์ดังกล่าว โดยไม่
สามารถเรียกร้องสทิธิ์และค่าเสียหายใด ๆ จาก ธพส. ได้

                4. กำาหนดเวลาและสถานท่ีรับสมัคร

                4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565

                4.2 สมัครดว้ยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรพัย์ จำากัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหวา่งเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุด
ราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th

                4.3 สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จำากัด (www.dad.co.th) หัวข้อ         
 “สมัครงาน” 

                4.4 สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศพัท์หมายเลข 0 2142 2285 
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                5. ข้ันตอนวิธีการคัดเลือก

                สอบสมัภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
สว่นตวั ประวัตกิารศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และคุณลักษณะและสมรรถนะในด้าน
ตา่ง ๆ ของผู้สมัคร

                6. เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เป็นลำาดับที่ 1 และคะแนนที่ได้รับจะ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

                7. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

                7.1 มีกำาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก ท้ังน้ี ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกตัวผู้ผา่นการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผกูพันวา่ผู้ที่ผ่านการคดั
เลือกจะต้องได้รับการเรียกตวัปฏิบัติหน้าที่ ทั้งน้ี ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานตามที่ ธพส. กำาหนด

                7.2 หากผู้ไดร้ับการคัดเลือกทำาการสละสิทธิ์ หรือมกีารตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ ธพส. จะ
พิจารณาประกาศชื่อผู้สมัครที่ข้ึนบัญชีสำารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งน้ันแทน

                7.3 กรณี ธพส. ประสงคร์ับสมัครคัดเลือกบุคลากรตำาแหน่งเดิม หรือตำาแหน่งอื่น และเห็นว่าผู้อยู่
ในบัญชีรายชื่อสำารองมีคุณสมบัติเหมาะสม ธพส. อาจเรียกผู้นั้นเพื่อรับเป็นพนักงานทดลองงานในตำาแหน่ง
น้ันๆ ได้ 

                8. การประเมินผลทดลองงานพนักงาน

                บุคคลที่ ธพส. ตกลงจะจ้างเป็นพนักงาน ต้องทดลองงานก่อนไม่เกิน 120 วัน โดยพิจารณาจาก
ผลงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำางาน การปรับตัว ความคิดริเริ่ม การใช้เวลาการทำางานการบริหารงาน การพัฒนาทีมงาน หรือตามที่ ธพส.
กำาหนด โดยผู้ผา่นทดลองงานต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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