ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ในด้านต่างๆ
ในเบื้องต้น จานวน 11 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้
เจ้าหน้าที่ด้านการดาเนินงานโครงการ จานวน 5 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโทเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
2. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ
การค้า การจัดทารายงานวิเคราะห์ตลาด/สินค้า บริการตอบข้อสอบถามทางการค้า และอานวยความสะดวก
แขกพิเศษจากต่างประเทศ เป็นต้น
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
หากมีความรู้ด้านภาษาอื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี จานวน 4 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ
2. มีความรู้ความสามารถทั่วไป โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชีหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
เจ้าหน้าทีด่ ้านดาเนินงานด้านการออกแบบ จานวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ สาขาด้านการออกแบบ เช่น สาขาสถาปัตกรรมกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ ศิลปศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการออกแบบ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เตอร์โปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น Photoshop, Illustrator
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอื่นๆ และภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
เจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
นิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ
การค้า การจัดทารายงานวิเคราะห์ตลาด/สินค้า บริการตอบข้อสอบถามทางการค้า และอานวยความสะดวก
แขกพิเศษจากต่างประเทศ เป็นต้น
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการออกแบบอาร์ตเวิร์คในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
และภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และหากมีความรู้ด้านภาษาอื่นจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ผู้สมัครในทุกตาแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ประกอบด้วย
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประเทศไทย
3. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
/5.ไม่แป็น....
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5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระทาการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
6. ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดในคดีอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นโรคติดต้อร้ายแรงที่
เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
10. ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
11. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www. ditp.go.th (หัวข้อ ABOUT DITP
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ) และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(บางกระสอ) ชั้น 6 อาคาร 1 (อาคารริมน้า) สอบถามรายละเอียด โทร 0 2507 , 8115 , 8118 ตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ www.ditp.go.th วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สาเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
.......................................................................................................................................................

ใบสมัครผู้รับจ้ างเหมาบริการ เลขที.่ ..............
กรมส่ งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ

ติดรู ป 1 นิ้ว

1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล.................................................ชื่อเล่น................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................................................
2. เกิดวันที่.........................เดือน......................................พ.ศ..............................ที่ตาบล..............................................
อาเภอ.....................................................จังหวัด...................................................อายุถึงวันสมัคร..........................ปี
3. ชื่อบิดา..................................................นามสกุล....................................................อาชีพ..........................................
ชื่อมารดา...............................................นามสกุล....................................................อาชีพ..........................................
4. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน........................................................................ออก ณ ................................................
วันที่ออกบัตร................................................................บัตรหมดอายุวนั ที่..................................................................
5.ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่..........................ถนน..................................................ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์..............................................
6. สาเร็ จการศึกษาชั้นสู งสุ ดจากสถาบัน........................................................................... ประเทศ................................
ชื่อปริ ญญา/ชื่อวุฒิ.......................................................................................สาขา.......................................................
มีความรู้พิเศษคือ.........................................................................................................................................................
7. ประสบการณ์การทางาน (เรี ยงลาดับจากปัจจุบนั )
ชื่อสถานทีท่ างาน
ตาแหน่ ง
ลักษณะงาน

8. ขอสมัครเพื่อปฏิบตั ิงาน..............................................................................................................................................
9. มีบตั รประกันสังคมหรื อไม่
 มี
บัตรประกันสังคมเลขที่......................................................................
 ไม่มี
 ไม่แน่ใจ
10. เอกสารที่ยนื่ มาพร้อมใบสมัคร (ลงชื่อสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 สาเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
 สาเนา Transcript 1 ฉบับ
 รู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ..............................................
(ลายมือชื่อ)............................................................ผูส้ มัคร
(............................................................)
................./........................./..................
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัครแล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่ รับสมัคร
..................../...................../......................

