
รับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเขารับการคัดเลือกจางเหมาบริการ  
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ 

กองตอตานการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
.......................................................... 

ดวย กองตอตานการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเขารับการคัดเลือกจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ 
ประจํากลุมเลขานุการคณะกรรมการ กองตอตานการคามนุษย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร  
     ตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1 สัญชาติไทย 
2.2 เปนผูมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  
2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ  
2.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
2.5 ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม 
อันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

2.6 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
2.7 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.8 ไมเสพของมึนเมา หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตหรือประสาท 
2.9 แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย 

3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดี หากมีผลสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU TEP, 
TU GET จะพิจารณาเปนพิเศษ 

4.  อัตราเงินเดือน 
    20,000 บาท/เดือน  

5.  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามลักษณะงานของกองตอตานการคามนุษย ดังนี้  

5.1 แปลและเรียบเรียงเอกสาร/ ขอมูล/ หนังสือราชการ และเอกสารทางวิชาการดานการปองกัน 
และปราบปรามการคามนุษยและเอกสารท่ีเก่ียวของ จากภาษาไทย - อังกฤษ และจากภาษาอังกฤษ - ไทย     

5.2 ประสานงาน/ จัดเตรียมการประชุมเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปราม 
การคามนุษยของประเทศไทยรายป (Thailand Trafficking in Persons Report)     

5.3 ประสานงาน/ จัดเตรียมขอมูล และเขารวมประชุมท่ี เ ก่ียวของกับการดําเนินงานปอง กัน 
และปราบปรามการคามนุษยระดบัประเทศและระหวางประเทศ รวมท้ังจัดทํารายงานการประชุมฯ 
 

 
/5.4 ประสานงาน.... 
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5.4 ประสานงาน/ จัดประชุมชี้แจง/ ตอนรับหนวยงานระหวางประเทศท่ีประสงคขอศึกษาดูงาน 
การดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยท่ีเก่ียวของกับรายงานผลการดําเนินงานปองกัน 
และปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทยและการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการคามนุษย 
ของสหรัฐอเมริกา 

5.5 การจัดทําหนังสือเชิญ/ หนังสือโตตอบกับหนวยงานตางประเทศ 
5.6 จัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
5.7 ปฏิบัติหนาท่ีงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. การรับสมัคร 
  6.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

• ผูท่ีประสงคจะสมัคร สามารถย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กองตอตานการคามนุษย อาคารท่ีทําการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ช้ัน 8 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 โดยเม่ือผูสมัครมาถึงสถานท่ีรับสมัครกรุณาแลกบัตร 
ผูติดตอดานหนาเคานเตอรประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 25 มกราคม - 14 กุมภาพันธ 2566  
ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 -12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. หมดเขตรับสมัคร 
วันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 เวลา 16.30 น. สอบถามเพ่ิมเติม โทร 02-2029070  

• ขอใหผูสมัครดําเนินการตามแนวทางมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) และขอความรวมมือแตงกายสุภาพเรียบรอย 

    6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการย่ืนใบสมัคร  
(1) ใบสมัครงานกรอกขอมูลดวยตนเอง ตามเอกสารแนบพรอมนี้ 1 ฉบับ 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
(3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ  
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ 
(5) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบบั  
(6) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป 
(7) สําเนาแสดงผลสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU TEP, TU GET (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ     
(8) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ใบสําคัญแสดงการสมรส (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
(9) สําเนาหนังสือรับรองผานเกณฑทหาร (สําหรับผูชาย) จํานวน 1 ฉบับ 

     * รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารและหลักฐานประกอบการการย่ืนใบสมัครงานทุกฉบับ * 
7. วิธีการประเมิน 

7.1 สอบขอเขียน 
7.2 สอบสัมภาษณ 

 
 
 
 

/8. การประกาศรายช่ือ.... 
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8.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนด วัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
8.1 กองตอตานการคามนุษย จะรับสมัครตั้งแตวันพุธท่ี 25 มกราคม 2566 ถึงวันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ 2566  
8.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการคัดเลือก ณ หัวขอขาวรับสมัครงาน เว็บไซตกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย https://www.m-society.go.th ในวันศุกรท่ี 17 กุมภาพันธ 2566  
9.  การจัดทําสัญญาจาง 
     ผูท่ีผานการคัดเลือกของกองตอตานการคามนุษย จะตองทําสัญญาจางท่ีกองตอตานการคามนุษยกําหนด ท้ังนี้ เปนไป   
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

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

 
 
 



1



3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง 3 ปหลัง)

 ป พ.ศ.   ชื่อและที่อยู   ตําแหนงงานและ   เงินเดือน  สาเหตุที่ออกจากงาน 

 จาก   ถึง   ของหนวยงาน     หนาที่โดยยอ 

โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถามี) 

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

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

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

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

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

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

โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี ้

อยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี)

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

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ : สําหรับผูจบการศึกษาใหม สามารถระบุความสําเร็จของงานที่ทําในชวงการฝกงาน / สหกิจศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา ได



5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อบุคคล

ที่เปนญาติหรือเพื่อน) 
 ชื่อและนามสกุล   ตําแหนงปจจุบัน  ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท  ระบุความสัมพันธกับทาน 

ขาพเจา ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม 

ตรงกับความจริง  ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันท ี

 ลงชื่อ……………………………………………..ผูสมัคร 

         (……………………………………………) 

ยื่นใบสมัครวันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..  
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