ประกาศกลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
ที่ 4/2560
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานจางเหมาบริการ
ดวยกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานจางเหมาบริการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่ ปฏิบัติงานออกแบบและงานผลิตเอกสารประจําศูนยผลิตเอกสารและ
สิ่งพิมพครบวงจร (Production House – PH) กระทรวงการตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รบั สมัคร
1.1 พนักงานวิชาการ (งานออกแบบ) จํานวน 2 อัตรา
1.2 พนักงานธุรการทั่วไป (งานผลิตเอกสาร) จํานวน 3 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
2.1 พนักงานวิชาการ (งานออกแบบ) จํานวน 2 อัตรา
- ออกแบบอินโฟกราฟกและสื่อในรูปแบบของสิ่งพิมพ (Printed Materials)
(เชน โลโก โปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ ปฏิทิน) สือ่ ดิจิตอลแบบภาพนิง่ (Digital Images)
ภาพเคลื่อนไหว (Digital Video)
- ออกแบบปกหนังสือและการทําหนังสือรูปแบบตาง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 พนักงานธุรการทั่วไป (งานผลิตเอกสาร) จํานวน 3 อัตรา
- ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ เชน เอกสารการประชุม หนังสือ
ปกออน หนังสือปกแข็ง แผนพับ วารสาร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฏิทิน ปายประกาศตาง ๆ นามบัตร
- ผลิตรูปเลมของงานเขาเลมในแบบตาง ๆ เปนจํานวนมาก
- จัดทําระบบการจัดเก็บวัสดุในการทํางานตาง ๆ ของศูนยผลิตเอกสารและ
สิ่งพิมพครบวงจร
- ดูแลพื้นทีก่ ารทํางานและอุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักร ในการทํางาน
ใหอยูในสภาพทีพ่ รอมใชงานไดตลอดเวลา
- จัดทํารายงานการผลิตและรายงานวัสดุคงเหลือประจําเดือน
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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3. คุณสมบัติทวั่ ไปของผูสมัคร
- เพศชายหรือหญิง
- สัญชาติไทย ไมจํากัดอายุ
- มีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านราชการ และสามารถติดตอประสานงานกับ
หนวยงานอื่นหรือบุคคลอื่นไดเปนอยางดี
- มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีม และทํางานภายใตความกดดันได
- สามารถทํางานหลังเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการได
- ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
เสมือนไรความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
- ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ผูสมัครที่เปนชายจะตองผานการเกณฑทหารแลว
4. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1 พนักงานวิชาการ (งานออกแบบ) จํานวน 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การออกแบบ หรืออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการออกแบบงานดานสื่อสิ่งพิมพ
- หากมีประสบการณการทํางานดานออกแบบจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
- สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบกราฟกไดเปนอยางดี เชน Photoshop,
Illustrator, Pagemaker, Adobe Flash เปนตน
- สามารถใหคําแนะนําดานการออกแบบแกผูมาใชบริการได
- มีความรูความเขาใจเรื่องงานสิ่งพิมพและงานแยกสี งานพิมพดิจิตอล และ
งานหลังการพิมพ
4.2 พนักงานธุรการทั่วไป (งานผลิตเอกสาร) จํานวน 3 อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ดานการพิมพหรือสาขาที่เกี่ยวของ
- หากมีประสบการณการทํางานดานผลิตเอกสารจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
- สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office และโปรแกรมตาง ๆ
เพื่อการทํางานพิมพระบบดิจิตอลได
- มีความรูความเขาใจเรื่องงานสิ่งพิมพและงานแยกสี งานพิมพดิจิตอล และ
งานหลังการพิมพ อาทิ การตกแตงพื้นผิว การเคลือบผิว เคลือบ HOLOGRAME ไดคัทตาง ๆ งานปม
ตาง ๆ การเขาเลม การทํารูปเลม (Book Making) การตัดแบง การพับ ไสสันทากาว บรรจุภัณฑ
(Packing) ประเภทและขนาดกระดาษทัว่ ไปที่ใชในงานพิมพ
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5. ระยะเวลาการจาง ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
6. อัตราการจาง
6.1 พนักงานวิชาการ (งานออกแบบ) อัตราจางเดือนละ 18,000 บาท
6.2 พนักงานธุรการทั่วไป (งานผลิตเอกสาร) อัตราจางเดือนละ 15,500 บาท
โดยมีระยะเวลาการปฏิบัตงิ านอยางนอย 50 ชั่วโมงตอสัปดาห
7. หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณพรอมถายรูปสีหนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิว้ ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการผานงาน (หากมีประสบการณในตําแหนงงานที่สมัคร)
- หลักฐานผานการเกณฑทหาร (สําหรับเพศชาย)
8. การรับสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตามขอ 7.
ไดที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ หรือจัดสงทางไปรษณียถึง นางเบญจวรรณ
สิงหจนั ทร กลุม พัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแตวันจันทรท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันจันทรที่
31 กรกฎาคม 2560
9. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องตน
กลุมพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผูสมัครในเบือ้ งตน
จากคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผูสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกกลั่นกรอง
ในเบื้องตน ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถง
ประชาสัมพันธ ชั้น 1 และทีเ่ ว็บไซต www.mfa.go.th ทัง้ นี้ กลุม พัฒนาระบบบริหารขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณากลั่นกรองและประกาศรายชื่อผูท ี่มีความเหมาะสมเพื่อเขารับการสอบปฏิบัติตอไป
10. กําหนดการสอบและสถานที่สอบปฏิบตั ิ
กลุมพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการสอบปฏิบัติในวันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา
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11. การประกาศผลผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
กลุมพัฒนาระบบบริหารจะประกาศผลผูท ี่ผานการสอบปฏิบัติและมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถง
ประชาสัมพันธ ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต www.mfa.go.th
12. กําหนดการสอบและสถานที่สอบสัมภาษณ
กลุมพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการสอบสัมภาษณในวันพฤหัสบดีที่ 10
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการตางประเทศ
ถนนศรีอยุธยา
13. การประกาศผลผูผานการคัดเลือก
กลุมพัฒนาระบบบริหารจะประกาศผลผูผ านการคัดเลือกในวันอังคารที่ 15
สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ ชัน้ 1 หรือ
ที่เว็บไซต www.mfa.go.th
14. การจัดจาง
ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางกับกระทรวงการตางประเทศ และตองนํา
หลักประกันสัญญาเปนเงินสดในอัตรารอยละหา (5 เปอรเซ็นต) ของวงเงินคาจางที่ไดรับ มาวางในวันที่
ทําสัญญา ทัง้ นี้ เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม
หากผูใดสนใจประสงคจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดที่
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการตางประเทศ โทรศัพท 0 2203 5000 ตอ 24193
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
(นายพีรวัฒน เพ็ญศิร)ิ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

