
ประกาศ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 

 เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับส านักงาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (อ งค์กำรมหำชน) หรือ สสปน.           
(Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)) เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ จัดตั้ งขึ้น เพ่ือส่งเสริม      
และสนับสนุนกำรจัดประชุม กำรเดินทำงเพ่ือเป็นรำงวัล กำรจัดนิทรรศกำร และงำนเทศกำลนำนำชำติ
(Meetings, Incentives, Conventions Exhibitions and World Festival)  ต ล อ ด จ น ก ำ ร อ ำ น ว ย         
ควำมสะดวกและพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดงำน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรจัดงำนระดับโลก            
ในภูมิภำคเอเชีย และน ำรำยได้เข้ำสู่ประเทศไทย จึงมีควำมประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก         
เข้ำปฏิบัติงำนกับส ำนักงำนฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ จ านวน 1 อัตรา 
 
1. คุณสมบัติทั่วไป 

 1) มีสัญชำติไทย และมีอำยุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
 2) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริม
กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

- สำมำรถท ำงำนให้กับส ำนักงำนได้เต็มเวลำ  
- มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน  
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนคนไร้ควำมสำมำรถ  
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ ควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
- ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจหรือ หน่วยงำน

อ่ืนของรัฐหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ณ วันที่เริ่มงำน  
- ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรือผู้ด ำรง

ต ำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่พรรค
กำรเมือง  

- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรที่กระท ำกับส ำนักงำนฯ หรือในกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของส ำนักงำนฯ ทั้งนี ้ไม่ว่ำโดยตรงหรือทำงอ้อม  

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัยหรือโทษที่ก ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับให้ออก ปลด ออก หรือไล่
ออกจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ 

 
 
 
 
 
 



2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไป สำขำบริหำรธุรกิจ กำรตลำด หรือสำขำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) มีประสบกำรณ์ในงำนวำงแผนและบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำธุรกิจ กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และกล

ยุทธ์องค์กร กำรบริหำรองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 1๕ ปี  
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจไมซ์ ระเบียบพิธีกำร กำรประสำนงำนภำครัฐและเอกชน จะได้รับกำร

พิจำรณำเป็นพิเศษ 
4) มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ และภำษำอังกฤษในระดับด ี

 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) วำงแผน และพัฒนำกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติเพ่ือยกระดับ
ส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติให้บรรลุภำรกิจตำมเป้ำหมำย และวิสัยทัศน์ของ สสปน. 

2) ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ    
ให้ปฏิบัติงำนส ำเร็จตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ 

3) ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งโน้ม
น้ำวให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

4) ปรับปรุงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติอย่ำงสม่ ำเสมอ              
ให้สอดคล้อง และรองรับกับกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ สสปน. โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 

5) วิเครำะห์และคำดกำรณ์ข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ เพ่ือน ำมำริเริ่ม และพัฒนำแผนกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง  

6) เป็นตัวแทนของ สสปน. ในภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ  พร้อมทั้ง
มอบหมำยงำนอย่ำงเหมำะสมให้กับส่วนงำนที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

7) สื่อสำรเชิงรุกกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยในอก สสปน. เพ่ือถ่ำยทอดข้อมูลด้ำนกำรจัดประชุม
นำนำชำติให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องตรงกัน และครบถ้วนสม่ ำเสมอ 

8) บริหำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติพร้อมทั้งพิจำรณำอนุมัติกำร    
ใช้งบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

9) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ ทั้งในส่วนของกำรคัดเลือกคน 
กำรประเมินผลงำน รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

10)  ปฏิบัติภำรกิจอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 
๔. หลักฐานการสมัคร 
 (๑) ประวัติย่อ และรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 
 (๒) ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (๓) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (๔) ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (๕) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรท ำงำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (๕) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล กรณีชื่อหรือนำมสกุลใน
หลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 



5. เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของประกำศฉบับนี้ 
และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร
และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิด
จำกผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่ำ เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่ผู้สมัครน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศ
รับสมัคร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) จะถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติในกำรสมัครคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น 
 
๖. วิธีการรับสมัคร  

(๑) สมัครด้วยตนเอง 
(๒) ทำงอีเมล์ recruitment@tceb.or.th ส่งประวัติย่อ พร้อมสแกนเอกสำรทั้งหมดมำในไฟล์เดียวกัน  
(๓) ทำงไปรษณีย์ได้ที่ ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ

นิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) เลขที่ ๙๘๙ อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ชั้น ๒๕ – ๒๖ เลขที่ 989 ถนน
พระรำม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บ สมัครงำนต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุม
นำนำชำติ) 
  
๗. อัตราเงินเดือน 

เป็นไปตำมโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนของส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
และคุณวุฒิ/ประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร โทร. 0-2694-6000 ต่อ 6078, 6144 
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