
 
 
 
 

ประกาศ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 

 เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับส านักงาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. (Thailand 
Convention & Exhibition Bureau (TCEB)) เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดประชุม กำรเดินทำงเพ่ือเป็นรำงวัล กำรจัดนิทรรศกำร และงำนเทศกำลนำนำชำติ(Meetings, Incentives, 
Conventions Exhibitions and World Festival) ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและพัฒนำมำตรฐำน
กำรจัดงำนเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรจัดงำนระดับโลกในภูมิภำคเอเชีย และน ำรำยได้เข้ำสู่ประเทศ
ไทย จึงมีควำมประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้ำปฏิบัติงำนกับส ำนักงำนฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑) มีสัญชำติไทย และมีอำยุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
 ๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี ้

- 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 ปลดออก หรือ   
ไล่ออกจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ 

 
 



 
 
 
 

๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทุกสำขำขึ้นไป  
๒) มีประสบกำรณ์ในงำนวำงแผนและบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำธุรกิจ กำรพัฒำเครือข่ำยและกำร

ประสำนงำนภำครัฐและเอกชน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ ปี  
๓) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจไมซ์ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  
๔) มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ และภำษำอังกฤษในระดับด ี

 
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑) วำงแผน และพัฒนำกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำง
และภำคตะวันออก และยกระดับจังหวัดที่มีศักยภำพเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City) ตำมภำรกิจ 
เป้ำหมำย และวิสัยทัศน์ของ สสปน. 

๒) ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร ภำคกลำงและภำคตะวันออก และพัฒนำเครือข่ำยให้สำมำรถปฏิบัติงำนส ำเร็จได้ตำม
แผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

๓) ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและ   
ภำคตะวันออก พร้อมทั้งโน้มน้ำวให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 

๔) ปรับปรุงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและ   
ภำคตะวันออก อย่ำงสม่ ำเสมอ ให้สอดคล้องและรองรับกับกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ สสปน. โดย
มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๕) วิเครำะห์และคำดกำรณ์ข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ เพ่ือน ำมำริเริ่มและพัฒนำใช้กับงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและภำคตะวันออก 

๖) เป็นตัวแทนของ สสปน. ในภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ในภำคกลำงและ
ภำคตะวันออก พร้อมทั้งมอบหมำยงำนอย่ำงเหมำะสมให้กับส่วนงำนที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

๗) สื่อสำรเชิงรุกกับผู้ เกี่ยวข้องทั้ งภำยในและภำยในอก สสปน. เพ่ือถ่ำยทอดข้อมูลกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมไมซ์ในภำคกลำงและภำคตะวันออก ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องตรงกัน ครบถ้วนและ
สม่ ำเสมอ 

๘) บริหำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของส ำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก พร้อมทั้งพิจำรณำอนุมัติกำรใช้งบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

๙) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ทั้งในส่วนของกำรคัดเลือกคน กำรประเมินผลงำน รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะ
ของผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

๑๐)  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 
 
๕. เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของประกำศฉบับนี้ 
และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร
และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิด
จำกผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่ำ เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่ผู้สมัครน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศ
รับสมัคร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) จะถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติในกำรสมัครคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น 
 
๖. วิธีการรับสมัคร  

(๑) สมัครด้วยตนเอง 
(๒) ช่องทำงออนไลน์หรือทำงอีเมล์ recruitment@tceb.or.th ส่งประวัติย่อ พร้อมสแกนเอกสำร

ประกอบกำรสมัครงำน  
  
๗. อัตราเงินเดือน 

เป็นไปตำมโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนของส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
และคุณวุฒิ/ประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร โทร. ๐-๒๖๙๔-๖๐๐๐ ต่อ ๖๐๗๘, ๖๑๔๔  
หรือทำง e-mail :  recruitment@tceb.or.th 
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