ประกาศสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของสถาบัน
ตําแหนง นักการคลัง (งานพัสดุ) ระดับ ปฏิบัติการ
__________________________________________________________

ดวยสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) (สสปท.) มีความประสงคเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ เปนเจาหนาที่
ของ สสปท. จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครคัดเลือก และคาตอบแทน
ตําแหนง นักการคลัง (งานพัสดุ)
จํานวน ๑ อัตรา
ระดับ ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหวาง 18,50๐ – 29,6๐๐ บาท
๒. เงื่อนไขการจาง
๒.๑ อัตราเงินเดือนเปนไปตามผลการเจรจาตอรองของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
กับผูสมัครแตละบุคคล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑของ สสปท. และที่เกี่ยวของ
๒.๒ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๙๐ วันแรกของการปฏิบัติงาน
นับแตวันที่ทําสัญญา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สสปท. กําหนด และ
ที่เกี่ยวของ
๒.๓ สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สสปท. และที่เกี่ยวของ
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
(เอกสารแนบ ๑)
๔. ลักษณะงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน และหนาที่ความรับผิดชอบแตละตําแหนงเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๕. การรับสมัคร (วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้
๕.๑ ยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานประกอบการสมัคร ไดตั้งแต วันที่ 7
ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาทําการ
ปกติของ สสปท.) ที่งานทรัพยากรบุคคล สํานักยุทธศาสตร สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ หรือ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0-2448-9111 ตอ 301, 307

- ๒ ๕.๒ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณียชนิดดวนพิเศษ (EMS)
โดยจาหนาซองถึง สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการ
มหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ (โดยใหวงเล็บมุม
ซองจดหมาย "สมัครคัดเลือก ตําแหนง นักการคลัง (งานพัสดุ) " ทั้งนี้ สสปท. จะถือเอาวันที่ไปรษณียประทับ
ตราเปนวันที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนสําคัญ
๕.๓ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
มาที่ hr@tosh.or.th โดยระบุชื่อเรื่อง "สมัครคัดเลือก ตําแหนง นักการคลัง (งานพัสดุ) " ภายในวันที่ 21
ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สสปท. จะถือเอาวันที่และเวลาในระบบ E-mail เปนสําคัญ
๖. กําหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร
7 ธ.ค. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 21 ธ.ค. ๒๕๖๓
สมัครดวยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณียชนิดดวนพิเศษ (EMS) หรือ สมัครทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
๖.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
28 ธ.ค. 2563
6.3 สอบขอเขียน
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
6.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๖.5 สอบสัมภาษณ
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๖.6 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๖.7 รายงานตัว
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๗. เอกสารประกอบการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครที่ผูสมัครกรอกขอมูลครบถวน ระบุตําแหนงและสังกัดที่ประสงคจะสมัคร
เพียงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.tosh.or.th หรือแนบทายประกาศนี้
(เอกสารแนบ ๒)
๗.๒ สําหรับขอมูลในสวนที่ ๓ ประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานของใบสมัครนั้น
สามารถจัดทําเปนเอกสารแนบแทนได
๗.๓ สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานองคกรของรัฐ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
๗.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๗.๕ สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และสําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
กรณีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกวา ผูสมัครตองแนบวุฒิปริญญาตรีดวย
๗.๖ หนังสือรับรองการทํางาน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีตําแหนงที่ระบุ
ประสบการณทํางาน
๗.๗ กรณีเปนชายตองยื่นสําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (แบบ สด.๘ หรือแบบ
สด.๔๓)
๗.๘ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป

- ๓ ๘. หลักเกณฑและวิธีคัดเลือก
โดยวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณ
๙. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบขอเขียน และสัมภาษณ
สสปท. จะประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขารับการสอบขอเขียนและสัมภาษณทาง
www.tosh.or.th หากผูส มัครรายใดไมมาเขารับการสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กลาว ใหถอื วา
ผูน นั้ สละสิทธิก์ ารเขารับการคัดเลือก
10. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
สสปท. จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ทาง www.tosh.or.th
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรานนท ปติวรรณ)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
๐๗ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๔:๕๗:๕๖ Non-PKI Server Sign
Signature Code : OAAzA-DYANA-AxADk-AMgBG

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(Job Specification)
ตาแหน่ง นักการคลัง (งานพัสดุ) ระดับ ปฏิบัติการ
ประเภทสายงาน วิชาการ อัตราเงินเดือน 18,500 -29,600 บาท
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป สำขำบัญชี บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร กฎหมำย และสำขำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีประสบกำรณ์กำรทำงำน ระดับปริญญำตรี ประสบกำรณ์ทำงำนไม่น้อยกว่ำ 3 หรือระดับปริญญำโท
ประสบกำรณ์ทำงำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(๓) ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ตำม พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมปฏิบัติงำนในระบบ e-GP โดยจะต้องแสดงหลักฐำนรับรองกำรปฏิบัติงำน
(๔) มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
(๕) มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ
(๖) มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในกำรติดต่อประสำนงำนกับบุคคลอื่น

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนชั้นต้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำหน้ำที่ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรจ้ำงซ่อมแซม และกำรบำรุงรักษำพัสดุครุภัณฑ์ ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบเอกสำรสัญญำ และควบคุมค่ำใช้จ่ำย
วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมรำคำ ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำง และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) จัดทำรำยละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุเพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบวัสดุต่ำงๆได้โดยสะดวก
(๒) ซ่อมแซม ดูแลรักษำพัสดุ และจำหน่ำยพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภำพ เพื่อให้พัสดุมีสภำพที่พร้อมใช้
งำน และเกิดประโยชน์แก่สถำบันได้มำกที่สุด
(๓) ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรจ้ำงซ่อมแซม และกำรบำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ทุก
ประเภท เพื่อให้กำรจัดซื้อและจัดจ้ำงถูกต้องตำมระเบียบที่กำหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มี
คุณภำพ และสอดคล้องตำมต้องกำรของสถำบันและหน่วยงำนในสังกัด
(๔) ศึกษำและค้นคว้ำรำยละเอียดต่ำงๆ ของพัสดุ เช่น คุณสมบัติ รำคำ กำรเสื่อมค่ำ กำรสึกหรอ
ประโยชน์ใช้สอย ค่ำบริกำร อะไหล่ กำรบำรุงรักษำ เป็นต้น เพื่อกำหนดมำตรฐำนและคุณภำพของ
พัสดุของสถำบัน
(๕) รวบรวมข้อมูล รำยชื่อ คุณสมบัติ และรำยละเอียดบริกำรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และห้ำงร้ำนต่ำง
ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง เพื่อเก็บเป็นฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้มีคุณภำพตำมระเบียบที่กำหนด
(๖) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และร่วมจัดทำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ อำคำรสถำนที่
และข้อมูลทรัพย์สินต่ำงๆ ของสถำบัน เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำของผู้บริหำรในกำรกำหนด
นโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ ด้ำนพัสดุครุภัณฑ์

(๗) ร่ำงเอกสำร สัญญำ และตรวจควำมถูกต้องและรำยละเอียดของโครงกำร เอกสำร และสัญญำต่ำงๆ เช่น
สัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง ตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ
(๘) จัดทำเอกสำรและทะเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนด้ำนพัสดุ เช่น ทะเบียนรำยละเอียดพัสดุ
ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเอกสำรใบยืมทรัพย์สนิ เป็นต้น เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องในกำร
ปฏิบัติงำน และมีหลักฐำนในกำรติดตำมและตรวจสอบด้ำนพัสดุ
(๙) ติดต่อ ควบคุมดูแล ประสำนด้ำนงำนอำคำรสถำนที่ของสถำบัน เช่น กำรปรับปรุง กำรบำรุงรักษำ กำร
ซ่อมแซม กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรใช้พื้นที่ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม
(๑๐) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ใบสมัคร

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ....................... ) ชื่อ ......................................นามสกุล ..........................................
เลขประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

 ปัจจุบันทางานอยู่ บริษัท/องค์กรอื่น ๆ ..................................................................................................................
ตาแหน่ง ...............................................................................ทางานบริษัท/องค์กรแห่งนี้มาแล้ว .............. ปี
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ .......................................... บาท

รายได้รวมต่อเดือน ........................................... บาท

 ยังไม่มีประสบการณ์ในการทางาน/เคยฝึกงาน ณ บริษัท/องค์กรอื่น ๆ .................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ........ อายุ ......... ปี สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า/แยกกันอยู่ ( ) หม้าย
มีพี่น้อง จานวน ........ คน เป็นชาย ........ คน อาชีพ .............................. เป็นหญิง ........ คน อาชีพ ........................................
คู่สมรสอายุ ................. ปี อาชีพ ............................................................................................. มีบุตรจานวน ..................... คน
บิดาอายุ ................. ปี อาชีพ ........................................... มารดาอายุ ................. ปี อาชีพ .....................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ................... ถนน ............................................. แขวง/ตาบล .........................................
เขต/อาเภอ ............................................ จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................โทรศัพท์ที่บ้าน......................................โทรศัพท์มือถือ................................................
Email address และอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………………………………….………………………………………………………......……………….
ที่อยู่ปัจจุบัน  เช่า  อาศัยผู้อื่น  เป็นของตนเอง ภูมิลาเนาเดิม อาเภอ/จังหวัด ......................................................

ส่วนที่ ๒ ตาแหน่งที่สมัคร
๑. ตาแหน่ง ................................................................................ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ……………………………….……… บาท
๒. ตาแหน่ง ................................................................................ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ……………………………….……… บาท
๓. ตาแหน่ง ................................................................................ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ……………………………….……… บาท

ส่วนที่ ๓ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
๑.) ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ/สาขาวิชา

๒.) ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ประเภทวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผลการศึกษา
เฉลี่ย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขที่ใบอนุญาต

๓.) ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (เฉพาะที่สาคัญ)
ปี พ.ศ.
ระยะเวลา
หลักสูตร

๔.) ประวัติการทางานที่ผ่านมา (เฉพาะที่สาคัญ)
ระยะเวลา(ปี)
ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน

สถาบันการศึกษา

วันออกใบอนุญาต

วันหมดอายุ

สถาบัน

ตาแหน่งงาน

สาเหตุของการเปลี่ยนงาน (ถ้ามี)

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ความเชี่ยวชาญในงาน หรือความสามารถพิเศษที่จะเกิดประโยชน์ในการทางานกับสถาบัน ฯ
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
วันที่.........................................................

เลขที่รับ....................................
วันที่ ..........................................
การตรวจสอบเอกสาร
เอกสารครบถ้วน
 ขาดเอกสาร
.....................................................
.....................................................


เอกสารประกอบการพิจารณา รวม ........... ฉบับ ดังนี้
( ) รูปถ่าย ๒ ใบ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาอื่น ๆ

...........................................
( ) สาเนาใบปริญญาบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ................................................
ผู้รับ/ตรวจสอบ
วันที่....................................
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) อื่น ๆ .....................................................................................................................

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

ใบรับเอกสารการสมัครงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ได้รับเอกสารการสมัครงานของ
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ............................ ) ชื่อ ..............................................นามสกุล ...............................................
ตาแหน่งที่สมัคร
๑. ...................................................................................................
๒. ...................................................................................................
๓. ...................................................................................................
พร้อมเอกสารดังนี้
( ) รูปถ่าย ๒ ใบ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาอื่น ๆ
( ) สาเนาใบปริญญาบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...............................................................................
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) อื่น ๆ ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
วันที่.........................................................

