
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ 
กลุ่มงานพัสดุ กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร 

ผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุจ านวน 1 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ต าแหน่งงาน: เจ้าหน้าทีด่ าเนินงานพัสดุ (1 อัตรา)  
2. รายละเอียดของงาน: ด าเนินงานด้านบริหารพัสดุ ได้แก่ การจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง, จัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP), จัดท ำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS), จัดพิมพ์
เอกสำรต่ำงๆ, สแกนเอกสำรใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงและจัดเก็บเอกสำร, ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของ
หน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนมอบหมำย  
3. ประเภทของงาน: ผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ  
4. วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา  
5. คุณสมบัติผู้สมัคร:  

1) มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎ ระเบียบ 
หนังสือเวียนและข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
2) มีความรอบคอบในการด าเนินงานและความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น รับส่งอีเมล์ Microsoft Office Google Drive เป็นต้น  
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร  
5) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดในคดีอาญา เว้นแต่โทษส าหรับ
ความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
6) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย  
7) ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  
8) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือ จิตฟ่ันเฟือน หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่

เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
9) ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
10) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
6. เอกสารประกอบการสมัคร:  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  4. ส าเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ท่ี www.ditp.go.th (เลือกหัวข้อ ข่าวสารจากกรม  ข่าวรับ

สมัครงาน  ประกาศรับสมัครฯกลุ่มงานพัสดุ) และส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี กลุ่มงานพัสดุ ส านักบริหารกลาง กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (บางกระสอ) ชั้น 3 อาคารริมน้ า ท่ีอยู่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ       
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th 
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร 0 2507 7767, 02 507 7768 
 



 
ใบสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล..........................................ชื่ อเล่น.................... 
   ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ).............................................................................. ........................................ ...................... 
2. เกิดวันที่......................................เดือน..............................พ.ศ. ......................ที่ต าบล..... ........................................ 
   อ าเภอ................................................จังหวัด........................................อายุถึงวันที่สมัคร....... ...............................ป ี
3.ชื่อบิดา................................................นามสกุล............................. .............อาชีพ...................................................... 
  ชื่อมารดา.............................................นามสกุล..........................................อาชีพ................. .................................... 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน....................................................................ออก ณ .................................... ............. 
   วันที่ออกบัตร................................................บัตรหมดอายุวันที่.......................................... ...................................... 
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี......................................ถนน...............................ต าบล/แขวง.................... ................................. 
   อ าเภอ/เขต.............................................. ..จังหวดั..........................................โทรศัพท์................................ ............. 
6. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจากสถาบัน............................................................................................. ................................ 
   ชื่อปริญญา/ชื่อวุฒิ..........................................................................สาขา............................ ...................................... 
7.ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง ลักษณะงาน 
   
   
   
   

8. ขอสมัครเพ่ือปฏิบัติงาน.................................................................................................... ........................................ 
9.เอกสารที่ยื่นมาพร้อมใบสมัคร (ลงชื่อส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ    
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 ส าเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ 
 ส าเนา Transcript 1 ฉบับ 
 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ.....................................................  
                

(ลายมือชื่อ)...........................................ผู้สมัคร 

(..........................................................) 
.................../...................../................ 

รูปถ่าย  

1 น้ิว 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัตติามทีไ่ด้แจง้ไว้ในใบสมัคร
แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

ลงช่ือ..........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

     ................/................../................... 


