
 
 
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดระยอง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
สังกัดส านักงานจังหวัดระยอง 

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

ด้วยจังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท             
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ                      
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน
จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน  18,000 บาท  
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขข้อ 11 ของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ       

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
 
 

(6) ไม่เป็น... 
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 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดระยองไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ              
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                     
ที่ นว ๘9/๒๕01 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕01 และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที ่
1๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน                    

ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
 

3. การรับสมัคร 
    3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

(1) รับสมัครระหว่างวันที่  12 - 18 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)  
(2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 4 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง               
จังหวัดระยอง    

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร   
(1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว                 

โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  
(3) บัตรประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ   
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ       
(5) ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง

ตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ ให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจ
อนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครสอบคือในวันที่ 18 มกราคม 2565 

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ จากผู้มีอ านาจ
โดยจะต้องอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

(6) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ  
(7) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีชื่อ - สกุล  

ในเอกสารไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 
 

(8) ส าเนา… 
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(8) ส าเนาเอกสารทางทหาร จ านวน 1 ฉบับ เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 

(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ          
ส าหรับส าเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”  

พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ ไว้มุมล่างด้านขวาของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย   
 

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
      ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
          5.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิในต าแหน่งที่จะสมัครโดยไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาใช้
ในการสมัครได ้

5.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี        
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ             
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
     จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ                   
ในวันที ่19 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.rayong.go.th 
 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
การประเมิน ครั้งที่ 1 
 

- ด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป และท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
- ด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

100 
100 

 
 

สอบข้อเขียน 

การประเมิน ครั้งที่ 2 
 

- ด้านคุณลักษณะ สมรรถนะ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
 

100 

 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม 3๐๐  
 

ทั้งนี้ จังหวัดระยองจะด าเนินการประเมิน ครั้งที่ 1 ก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การประเมินในครั้งที่ 1 ซึ่งมีคะแนนด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และด้านทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ ด้านละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 เพื่อเข้ารับการประเมินในครั้งท่ี 2 ตามล าดับต่อไป 

 

8. เกณฑ์… 





เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดระยอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดส านักงานจังหวัดระยอง 

............................................................. 
 

ต าแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ (ระดับปริญญาตรี) 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการ

คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  

(3) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก  

(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
(5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป  

เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด  
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  เช่น                       

ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรม             
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน               
และข้อก าหนด   

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

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