รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งนิติกร กองต่อต้านการค้ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
..........................................................
ด้ว ยกองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร ประจาฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งนิติกร จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
2.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.4 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
4. อัตราเงินเดือน
20,000 บาท/เดือน
5. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานต่างๆ ตามลักษณะงานของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนี้
5.1 ให้ข้อเสนอ ข้อแนะนา และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
5.2 พิจารณาเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง
5.3 พิจารณาเสนอความเห็ นประกอบการสั่งการ รวมทั้งจัดทาคาสั่งหรือหนังสื อคาสั่ งการที่เกี่ยวข้อง
ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้อง
5.4 ปฏิบั ติงานสนั บสนุ นและช่วยเหลือทางวิชาการด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดต่อประสานงานกับ องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการคุ้มครองช่วยเหลื อผู้เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ และหรือพยานในคดีการค้ามนุษย์
5.6 ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้สิทธิตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
/5.7 ปฏิบัติ...

-25.7 ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ และการดาเนินคดี
5.8 ดาเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5.9 ดาเนินการให้ผู้เสียหายในคดีการค้ามนุษย์ได้รับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
5.10 ดาเนินการให้ มีการพิจารณากาหนดค่าสินไหมทดแทนให้กับ ผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5.11 ติดตามผลการดาเนินคดี คาพิพากษาของศาล ในคดีการค้ามนุษย์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
5.12 ดาเนินการและประสานงานให้มีการปฏิบัติคาพิพากษาหรือบังคับคดีในส่วนแพ่ง กรณีที่ศาล
มีคาพิพากษาให้ผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5.13 ดาเนินการประสานงานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ และการช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายเพื่ อ บั ง คั บ คดี ใ ห้ เป็ น ไปตาม
คาพิพากษา
5.14 ดาเนิ น การให้ มีการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน กรณี ผู้ เสี ยหาย
หรือพยานในการค้ามนุษย์มีเหตุจาเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
5.15 ดาเนินการให้มีการสืบพยานในคดีการค้ามนุษย์ไว้ก่อนฟ้องหรือไว้ล่วงหน้า กรณีมีเหตุจาเป็น
5.16 ดาเนินการให้ผู้เสียหายในคดีการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติให้ได้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
5.17 ดาเนินการให้เสียผู้หายในคดีการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติได้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ได้ทางานกับนายจ้าง
5.18 ดาเนิ น การให้ มี ก ารยกเลิ ก การอนุ ญ าตให้ ผู้ เสี ยหายชาวต่ างชาติ ในคดี การค้ ามนุ ษ ย์อ ยู่ ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เมื่อบุคคลดังกล่าวกลับประเทศต้นทาง หรือไปอยู่ประเทศที่สาม หรือประพฤติผิด
เงื่อนไขในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
5.19 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร สามารถขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2202 9070 ในวันและเวลาราชการ
/6.2…
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6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร โดยรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ในเปลี่ยนชื่อ - สกุล, ใบสาคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
7. การประกาศรายชื่อ ผู้มี สิทธิ เ ข้า รั บการคัดเลื อก กาหนด วัน เวลา สถานที่ใ นการคัดเลือ ก
และประกาศผลการคัดเลือก
7.1 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2560
7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองต่อต้านการค้ามนุษย์
(สถานที่รับสมัคร) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
8. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้คัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์กาหนด

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
กองต่อต้านการค้ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
..........................................................
ด้ว ยกองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ คคลเพื่ อ จ้ า งเหมาบริ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาสั ง คม ประจ า
กลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
2.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.4 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3.2 มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office
(Word Excel และ Power point)
4. อัตราเงินเดือน
15,000 บาท/เดือน
5. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานต่างๆ ตามลักษณะงานของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนี้
5.1 จัดทาเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
5.2 ร่วมจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5.3 วิเคราะห์ ตรวจสอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียน
องค์กรเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5.4 รวบรวม จั ดเก็ บ ข้อ มูล สถิติ ข้ อสั งเกตความเห็ น ของคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการ
ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เอกสาร หนังสือ และคาสั่งต่างๆ
5.5…

-25.5 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนหมุนเวียนตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
และประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
5.6 ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร การบันทึกข้อมูล
5.7 จัดทาทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างภายในกลุ่มบริหารกองทุนฯ
5.8 เช็คข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบริหารกองทุน
5.9 ร่วมจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอานวยความสะดวก
ในการจัดประชุมของกลุ่มบริการกองทุนฯ
5.10 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร สามารถขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2202 9070 ในวันและเวลาราชการ
6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร โดยรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ในเปลี่ยนชื่อ - สกุล, ใบสาคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
7. การประกาศรายชื่อ ผู้มี สิทธิ เ ข้า รั บการคัดเลื อก กาหนด วัน เวลา สถานที่ใ นการคัดเลือ ก
และประกาศผลการคัดเลือก
7.1 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2560
7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองต่อต้านการค้ามนุษย์
(สถานที่รับสมัคร) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
8. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้คัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์กาหนด

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
กองต่อต้านการค้ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
..........................................................
ด้ว ยกองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจากลุ่มเลขานุการ
คณะกรรมการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
2.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.4 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และจิตวิทยา
4. อัตราเงินเดือน
15,000 บาท/เดือน
5. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานต่างๆ ตามลักษณะงานของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนี้
5.1 ร่วมสารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เป็นผู้ช่วยทางวิชาการในกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุน
งานด้านต่างๆ ในหน่วยงาน ตามแนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่หน่วยงานกาหนด
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้ ความรู้ตามพระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กับหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกัน
เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
5.3 สนั บ สนุ นการจั ดโครงการอบรมผู้ ปฏิ บั ติ งาน/พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ ป้ องกั น
และปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ทั่ วประเทศ รวบรวมจั ดเก็ บข้ อมู ลผู้ ผ่ านการประเมิ นเป็ นพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ฯ
และจั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ฯ รวมทั้ งด าเนิ นการออกบั ตรพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่ อให้ รั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาลงนาม
5.4 เป็ น ผู้ ป ระสานงานระหว่ างหน่ วยราชการทั้ งในส่ ว นกลางและส่ วนภู มิ ภ าค (โดยเฉพาะกั บ
ศูน ย์ป ฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม. จังหวัด) รวมทั้งองค์กรเอกชน เกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
/5.5…

-25.5 ร่ ว มจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล การประชุ ม /เข้ าร่ ว มประชุ ม คณะอนุ ก รรมการต่ างๆ ที่ แ ต่ งตั้ งภายใต้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงาน
ป้องกันและปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ตลอดจนจัดทารายงานการประชุมเสนอคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
5.6 ร่วมวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ระดั บชาติ รวมทั้งแผนปฏิ บัติงานประจาปี ทั้งในระดับชาติ
และระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อนามาจัดทาและจัดสรรงบประมาณด้านการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของกระทรวงฯ ตลอดจนคุมงบด้านการเงิน บัญชีของจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบ
ติดตามและรายงานผล นาเสนอต่อผู้บริหาร
5.7 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานเลขานุการ ปคม. และที่ได้จัดสรรให้กับ
ศปคม. จังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ให้เป็นปัจจุบันเพื่อนามาประกอบการจัดทารายงานทางการเงินตามไตรมาส รวมทั้ง
รายงานการเบิกจ่ายและยอดคงเหลือเพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
5.8 รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัด เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องและทันท่วงที
5.9 ให้ บริ การข้ อมู ล เอกสารทางวิ ชาการ คู่ มื อ ต ารา สื่ อประชาสั มพั นธ์ ในรู ปแบบต่ างๆ เกี่ ยวกั บ
การด าเนิ นงานป้ องกัน แก้ไข และปราบปรามการค้ามนุษย์ แก่หน่วยงานภาครัฐทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวมถึงองค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างชาติ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และประโยชน์ในการสร้ างความเข้าใจ
ปราบปรามรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร สามารถขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2202 9070 ในวันและเวลาราชการ
6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร โดยรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ในเปลี่ยนชื่อ - สกุล, ใบสาคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการคัดเลือก กาหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
และประกาศผลการคัดเลือก
7.1 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2560
7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองต่อต้านการค้ามนุษย์
(สถานที่รับสมัคร) วันที่ 29 ธันวาคม 2560
8. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้คัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์กาหนด

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
กองต่อต้านการค้ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
..........................................................
ด้ว ยกองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ คคลเพื่ อ จ้ า งเหมาบริ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาสั ง คม ประจ า
ฝ่ายประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
2.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.4 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2.2 มี ความรู้ ความสามารถทางด้ านคอมพิ วเตอร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง โปรแกรม Microsoft Office
(Word excel และ Power point)
2. อัตราเงินเดือน
15,000 บาท/เดือน
3. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานต่างๆ ตามลักษณะงานของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนี้
5.1 ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
5.2 ปฏิบั ติหน้าที่ประสานการช่วยเหลือ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การส่งกลับ และการส่งคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5.3 ร่วมจัดทาความต้องการของข้อมูลด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้ ความช่วยเหลื อผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/6. การ…

-26. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร สามารถขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2202 9070 ในวันและเวลาราชการ
6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร โดยรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ในเปลี่ยนชื่อ - สกุล, ใบสาคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการคัดเลือก กาหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
และประกาศผลการคัดเลือก
7.1 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2560
7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองต่อต้านการค้ามนุษย์
(สถานที่รับสมัคร) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
8. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้คัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์กาหนด

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
กองต่อต้านการค้ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
..........................................................
ด้ว ยกองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเหมาบริ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ ประจ า
ฝ่ายประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จานวน 1 อัตรา
5. คุณสมบัติทั่วไป
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2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
2.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.4 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
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2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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7. อัตราเงินเดือน
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