
 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เรื่อง     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สังกัด ฝาย

จัดซื้อจัดจาง งานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจาง
....................................

ดวย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ มีความประสงค จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงาน
ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สังกัด ฝายจัดซื้อจัดจาง งานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจาง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
 
1. ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป                                                                             จํานวน   1  อัตรา
 
2. คุณสมบัติทั่วไป
    2.1  มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น
    2.2  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ
    2.3  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
    2.4  เปนผูมีคุณลักษณะพึงประสงคในการเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 
3. ลักษณะตองหาม
    3.1  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
    3.2  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
    3.3  เปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย ขอบังคับ
หรือระเบียบอ่ืน หรือตามขอบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวย การบริหารงานบุคคล ผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ.
2562
    3.4  เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณ
    3.5  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติในหนวยงานของรัฐ
    3.6  เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
    3.7  เปนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
    3.8  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
    3.9  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
    3.10 เปนผูมีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพรองในทางศีลธรรม
 
4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
    4.1  เพศชาย/หญิง
    4.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
    4.3  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office เชน Microsoft Word , Microsoft Excel และ Internet ได
เปนอยางดี
    4.4  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
    4.5  มีความรูความเขาใจในประมวลกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการพัสดุ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี
    4.6  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
    4.7  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปผล



    4.8  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
    4.9  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรูสิ่งใหมๆไดดี
    4.10 หากเปนชาย ตองพนภาระทางทหารแลว
 
5. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
    5.1  ตรวจสอบเอกสารดานการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
    5.2  จัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน
    5.3  ปรับปรุงขอมูลของฝายจัดซื้อจัดจาง เพื่อนําเผยแพรใน Website ไดแก แผนประกาศการจัดซื้อจัดจาง ประกาศผู
ชนะ
    5.4  ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ
    5.5  ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
    5.6  ติดตอประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก
 
6. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
    6.1  สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) จํานวน 1 ชุด
    6.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
    6.3  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 3 เดือน จํานวน 1 ชุด
    6.4  ผูสมัครเพศชายตองยื่นสําเนาหลักฐานการพนภาระทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จํานวน 1 ชุด
    6.5  ประวัติสวนตัวโดยสังเขป (ถามี) จํานวน 1 ชุด
    6.6  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานเดิม (ถามี) จํานวน 1 ชุด
    6.7  หนังสือรับรองเงินเดือน และคาตอบแทน จากหนวยงานเดิม (ถามี) จํานวน 1 ชุด
    หมายเหต ุ ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ย่ืนพรอมใบสมัครดวยปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน
โดยใหนําเอกสารตนฉบับมาแสดงในวันสมัครดวย
 
7. อัตราเงินเดือน

ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือก และบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะไดรับอัตราเงินเดือนตาม
โครงสรางอัตราเงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559 ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
 
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก     
    8.1  พิจารณาผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณกําหนด
    8.2  พิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร
    8.3  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
    8.4  ประสบการณการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ   
 
9. กําหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
    9.1  รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
    9.2  สมัครดวยตนเอง โดยติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่ ฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ อาคาร
บริหาร CAT 2 ช้ัน 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท 0 2576 6000 ตอ 8718
    9.3  สมัครทางออนไลน โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th [หัวขอ : ประกาศลาสุด คลิกเลือกขาวสาร
HR – แบบฟอรมเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) และสงใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน พรอม
แนบเอกสารประกอบการสมัครงาน สงกลับมายังอีเมล prapussawan.jit@cra.ac.th
    9.4  สมัครทางไปรษณีย โดยวงเล็บมุมซองวา “เอกสารสมัครงาน” สงมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ ช้ัน 11 เลขท่ี 906 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210
 
10. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีทําการคัดเลือก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก ภาย
หลังจากครบกําหนดรับสมัครทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจงใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท

 
11. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทาง www.pccms.ac.th และ/หรือ แจงใหผูผาน
การคัดเลือกทราบทางโทรศัพท



 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาธิต ยินดีพิธ
(ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(นายสาธิต ยินดีพิธ)
ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 


