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ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
______________________ 

 

ด้วยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และ
การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

1. ชื่อกลุ่มงำน ต ำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
                   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร   
    คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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3. กำรรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ ถึง            
3 มีนำคม 2560 ในวันและเวลำรำชกำร      

     3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 ซม. โดยถ่ายไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
  (2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 มีนาคม 2560 

  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบส าคัญ

การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับ

ไว้ด้วย  

     3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม 
      ส าหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกตัวเข้ารับการจัดจ้างจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่ง

ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นในวันที่จะก าหนดด้วย  

 3.4 ค่าสมัครสอบ 
      ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครในอัตรา 100 บาทในวันที่สมัคร 

เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนใหใ้นทุกกรณี   
 3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครครั้งนี้ในทุกกรณี 
 

4. กำรประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 
              ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินภาค ก. และประกาศวัน เวลา 
สถานที่ในการสอบ ภาค ก. ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ป้ายปิดประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทาง www.oap.go.th  
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5. กำรประกำศวัน เวลำสอบ 
    ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะด าเนินการสอบภาค ก. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะของผู้สมัคร ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ด าเนินการสอบภาค ข. ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
   ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และก าหนดวัน เวลา สอบภาค ข. และสถานที่สอบ 

ภาค ข. ในวันที่ 28 เมษายน 2560 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านภาค ก. โดยได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค ข. 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 

7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินฯ ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60   
   - การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณี
ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ข. 
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนสอบภาค ก. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบภาค ก. ยังเท่ากันอยู่อีก 
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
   - การจัดจ้างจะเรียกรายงานตัวตามล าดับที่ของผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ตามจ านวน
ต าแหน่งว่างในครั้งแรกที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร   
 

 8. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
        ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ป้ายปิด
ประกาศกลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ และทาง www.oap.go.th     

                   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบก าหนด 2 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี 
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

9. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
    การจัดจ้างจะเรียกรายงานตัวตามล าดับที่ของผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามจ านวน

ต าแหน่งว่างในครั้งแรกท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องน าหลักฐานแสดงตนและใบรับรอง
แพทย์ตามข้อ 3.3 ไปด าเนินการท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะก าหนด 

 

            ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 
                   (นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์) 

 เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

http://www.oap.go.th/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

ลงวันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 
 

 

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000  บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่จัดจ้างจนถึง 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างตามความเหมาะสมของ
ส่วนราชการภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ.2560 – 2563 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือกฎหมาย 

หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือทางการบัญชี (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว) 
 

ลักษณะงำน และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ ดังต่อไปนี้  
1. ตรวจสอบ จัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา 

การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุและกฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงเพ่ิมเติม 

2. จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุ เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก  

3. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุด
หรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป  

4. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ 
ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

วิธีกำรประเมิน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติจะกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
      ส านักงานฯ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร  ดังนี้   

(1) ภาค ก. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 และวินัยพนักงานราชการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

/(3.3.2) การ... 
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(2) ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
โดยการสัมภาษณ ์

จะประเมินเพ่ือพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการประเมิน และจาก
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

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

 

 


