
 
ประกาศวันรับสมคัรผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ        

       ส านักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัคร 
ผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ด าเนินงานโครงการสินค้าแฟชั่น” จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะ  

1.1 เจ้าหน้าที่ด าเนินงานโครงการสินค้าแฟช่ัน ได้แก่ 
1)  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยเน้นสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
2)  มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารงานทั่วไป เช่น 
 ประสานงานและสนับสนุนงานด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  การจัดโครงการ/สัมมนาต่างๆ    

ของกรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ให้ข้อมูลและตอบข้อสอบถามแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัด

งานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ที่กรมจัดขึ้น 
 จัดท าหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก   

3)  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้อย่างดีในการปฏิบัติงาน 
4)  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator จัดท า Graphic 

และ Artwork ได้เป็นอย่างด ี
5)  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี 

2. คุณสมบัติท่ัวไป ประกอบด้วย 
1)   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
      และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
2)  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
3)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระท าการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
     ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
4)  ไมเ่คยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดในคดีอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิด 
     ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5)  ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย 
6)  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทั้งภาครัฐและเอกชน 
7)  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็น 
     ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
8)  ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     และเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
9)  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้วหรือไม ่  
     เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3. เอกสารประกอบการสมัครงาน 
1)  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)      4)  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา 
2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                      5)  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                     
3)  ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.ditp.go.th (ข่าวสารจากกรม        ข่าวรับสมัครงาน) และ ส่งใบสมัคร 
ได้ที่ กลุ่มงานแผนอ านวยการและยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ (บางกระสอ) ชั้น 8 อาคารริมถนน   

    รับสมัคร   วันอังคารที่  21 มิถุนายน – วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565   
    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th 

สอบข้อเขียน / สัมภาษณ์   วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 9.00 -  15.30 น.   
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร  0 2507 8407,  0 2507 8400 



 
                                                                                                                               เลขท่ี ………… 
                                                         ใบสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ                   
                                        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 

1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล.......................................... .......ชื่อเล่น................ 
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................ .................................. 
2. เกิดวันที่.........................เดอืน......................................พ.ศ..............................ที่ต าบล.... .......................................... 
    อ าเภอ.....................................................จังหวัด................... ................................อายุถึงวันสมัคร..........................ปี 
3. ชื่อบิดา..................................................นามสกุล....................................................อาชีพ .......................................... 
    ชื่อมารดา...............................................นามสกุล....................................................อาชพี............. ............................. 
4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................................ออก ณ ................................................ 
    วันที่ออกบัตร................................................................บตัรหมดอายุวันที่............................... ................................... 
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี..........................ถนน..................................................ต าบล/แขวง..................................................  
    อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์.......... ..................................... 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน........................................................................... ประเทศ.................................. 
    ชื่อปริญญา/ชื่อวุฒิ.......................................................................................สาขา......................... ............................... 
    มีความรู้พิเศษคือ............................................................................................................ .............................................. 
7. ประสบการณ์การท างาน  (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง ลักษณะงาน 

   

   

8. ขอสมัครเพ่ือปฏิบัติงาน.................................................................................................... .......................................... 
9. มีบัตรประกันสังคมหรือไม่ 
       มีบัตรประกันสังคมเลขที่...................................................................... 
       ไม่มี                                     ไม่แน่ใจ 
10. 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                                   อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ.............................................. 

             

      (ลายมือชื่อ)............................................................ผู้สมคัร                                                                                                                                                                 
                                                                                           (............................................................)                                                                                                                                         

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

 
 ติดรูป 1 นิ้ว 

        ได้ตรวจสอบคุณสมบตัิตามที่ได้แจ้งไว ้
ในใบสมัครแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

ลงช่ือ........................................เจา้หน้าท่ีรับสมัคร 
       .........../............./............ 
 


