
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ประกาศส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี 
เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้า 

และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
                                               0 

 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 1 อัตรา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และหน้าที่ความรับผิดชอบ/เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) สัญชาติไทย  
  (2) เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 22 – 30 ปี  
  (3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  
  (4) ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Word , Excel , Power Point และ
สืบค้นข้อมูลจาก INTERNET ได้เป็นอย่างด ี
  (5) ต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ
ต่างจังหวัดได ้
  (6) ต้องสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่  
  (7) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสีย และหรือต้องไม่มีประวัติความผิดทางอาญามาก่อน 
  (8) ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
การกระท าความผิดทางอาญา 
  (9) ผู้สมัครต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ส าเนาแสดงผลการศึกษา ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ
ได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย) 
 2.2  หน้าที่ความรับผิดชอบ/เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 (1) เข้าร่วมลงพ้ืนที่กับหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการน าสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาด               
โดยปฏิบัติงานสนับสนุนการคัดเลือกผู้เข้าประกอบการใน 6 หมวดสินค้าหลัก ดังนี้ 1) หมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม FOOD & BEVERAGE 2) หมวดสุขภาพและความงาม HEALTH & BEAUTY 3) หมวดสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ GEMS & JEWELRY 4) หมวดสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย FASHION & ACCESSORIES 
5) สินค้าอินทรีย์-ธรรมชาติ Organic & Natural 
 (2) รับสมัครผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ได้แก่ ร้านค้ารายย่อย ร้านโชว์ห่วย ร้านค้าธงฟ้าราคา
ประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลาดต้องชม และช่องทางอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหารธงฟ้า (หนูณิชย์) สมาชิก 
Moc Biz Club เป็นต้น เข้าร่วมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ 
 (3) รวบรวมและบันทึกขอ้มูลสินค้าชุมชนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ โดยแบ่งระดับผู้ประกอบการระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับส่งออก  

(4) ประสาน... 
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(4) ประสานและส่งเสริมการจัดจ าหน่ายหรือเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน            
เข้าสู่ตลาด อาทิ เข้าห้างท้องถิ่น ห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดต้องชม หรือการค้าออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด         
การกระจายสินค้า เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย และสร้างเครือข่ายทางการตลาด 

(5) ประสานงานและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าต่างๆ ที่ทางกระทรวงก าหนดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นเชิญเข้าร่วม 

(6) รวบรวมและจัดท าสรุปผลการจัดจ าหน่ายหรือการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและชุมชน         
ผ่านร้านค้าชุมชน ตลาดต้องชม ร้านค้าโชว์ห่วย กิจกรรมเจรจา และการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น 

(7) ประสาน รับส่งข้อมูล ติดตามและประเมินผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและชุมชน           
ที่เข้าร่วมโครงการ 

(8) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน มูลค่าการค้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผ่านระบบการรายงาน ตามท่ีกระทรวงก าหนด 

(9) สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีส่วนกลาง หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าหนด 
3.  สถานที่ วันและเวลาปฏิบัติงาน 
  (1) ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานประจ าที่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี หรือ ลงพ้ืนที่                   
เพ่ือด าเนินงานตามโครงการฯ และตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) ปฏิบัติงานในวันท าการราชการและวันหยุดราชการในกรณีที่จ าเป็น 
  (3) เวลาปฏิบัติงาน 
       ตั้งแต่เวลา 08.20 – 16.30 น. หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องบันทึก        
ลงเวลามาท างานและกลับตามเวลาที่ก าหนดเพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ 
  (4) กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้าง ตามข้อ TOR 

4.  ระยะเวลาการจ้าง นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

5.  อัตราค่าจ้าง 
 เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้า  
ประชารัฐชุมชน อัตราจ้างเดือนละ 12 ,000 บาท ระยะเวลา 8 เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565)               
จ านวน 1 อัตรา 

6.  การจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามข้อ TOR นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 โดยก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ละหนึ่งเดือน ในอัตรางวดละ 12,000 บาท จ านวน 8 งวด รวมเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใดๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้แล้ว โดยจะจ่ายให้ ภายใน 5 วันท าการของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานบริการในหน้าที่มีผลส าเร็จ ของ
งานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

7.  การรับสมัคร 
 7.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี       
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ขั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ า) ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 
ถึงวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด 
 
 

7.2 หลักฐาน... 
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 7.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
  (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  (5) ส าเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)  
  (6) ส าเนาเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัคร
สอบคัดเลือกเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับด้วย 

8. หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาผลการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรม Microsoft word, 
excel, PowerPoint การใช้ Internet สืบค้นข้อมูล (35 คะแนน) 
  (2) พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (65 คะแนน) 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าจะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะจากกรรมการ
แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

10. การสอบคัดเลือก 
 (1) ผู้เข้ารับการสมัครจะได้ท าการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ในวันที่ได้มาเขียนใบสมัครในวันและเวลา
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  
 (2) ก าหนดสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ า) ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 
 

11. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนที่สอบได้   
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซต์ 
https://saraburi.moc.go.th 

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

            (นายนิพนธ์ วรรณภักดี) 
             พาณิชย์จังหวัดสระบุรี  
  
   

https://saraburi.moc.go.th/

