
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการคาภายใน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

---------------------------- 
   

ดวยกรมการคาภายในประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 

และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง   

1.1 ช่ือตําแหนง กลุมงาน และจํานวนอัตราวาง   
1) ตําแหนงนักวิชาการพาณิชย   กลุมงานบริหารท่ัวไป   จํานวน  2  อัตรา 
2) ตําแหนงนิติกร   กลุมงานบริหารท่ัวไป   จํานวน  1  อัตรา 

3) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ    กลุมงานบริหารท่ัวไป   จํานวน  1  อัตรา          
1.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศ 

1.3 สิทธิประโยชน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

1.4 ระยะเวลาการจาง 

นับตั้งแตวันท่ีจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
2.1 มีสัญชาติไทย 

2.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี              

ในพรรคการเมือง  

2.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม  

2.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน 
ของรัฐ 
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หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือนและแสดงวาไม
เปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย 

สําหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบเพ่ือเลือกสรร
เปนพนักงานราชการท่ัวไป  ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501          
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 4. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กลุมงานการเจาหนาท่ี    
ช้ัน 8 กรมการคาภายใน  ตั้งแตวันท่ี 29 พฤศจิกายน  2555 ถึงวันท่ี 7 ธันวาคม 2555  ในวันและ
เวลาราชการ   

3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้ง

เดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
(2) สําเนาหลักฐานสําเร็จการศึกษาและสําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) ไดแก ใบสําคัญการสมรส (ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

(ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.9) ใบสําคัญทหาร
กองหนุน (สด.43) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและ              
ลงชื่อกํากับไวดวย 

3.3 คาธรรมเนียมสอบ 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองเสียคาธรรมเนียม  200  บาท 

4.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
4.1 ผูสมัครสอบเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น 
4.2 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ี 
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร 
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมการคาภายในจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย 
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5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

กรมการคาภายในจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 ทางเว็บไซต  
www.dit.go.th  

6.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร    

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน 
ตามท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศ  

7.  เกณฑการตัดสิน 

7.1 ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 

7.2 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู ท่ีไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา   
ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจากความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวา    

เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งท่ี 2 เทากัน จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา    

8.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

กรมการคาภายในจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบ ทางเว็บไซต  
www.dit.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกเม่ือครบกําหนด 2 ป นับแตวันข้ึนบัญชี      
หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
9.1 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการเลือกสรร  
9.2 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมการคาภายในกําหนด 

9.3 ในกรณีท่ีมีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลัง           
มีตําแหนงวางลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซ่ึงกรมการคาภายในพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใช
บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการ

เลือกสรรท่ียังไมหมดอายุ หรือดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได 

                    ประกาศ   ณ   วันท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 

 

 (นางสาววิบูลยลักษณ  รวมรักษ) 
             อธิบดีกรมการคาภายใน 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมการคาภายใน ลงวันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย  
กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
อัตราวาง  จํานวน  2  อัตรา  ปฏิบัติงานในสังกัด  

1) สํานักสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด  
2) สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 

คาตอบแทน  เดือนละ 14,020 บาท   
คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 980 บาท   
ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวันท่ีจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

1) ตําแหนงในสํานักสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
- ติดตาม รวบรวมขอมูลเบื้องตน ดานระบบตลาดและการตลาด เชน ปริมาณ ราคาสินคา

ของตลาดสดในความสงเสริมของกรมการคาภายใน และการนําเขา กฎ ระเบียบ 
ทางการคาท่ีเก่ียวของ 

- รวบรวมขอมูล ประมวลผล จัดทํารายงาน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหและเผยแพรขอมูล 
- ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
- รางและจัดพิมพหนังสือราชการ เอกสาร รวมท้ังจัดทํารายงานรูปแบบตาง ๆ  
- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2)  ตําแหนงในสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร ปฏิบัติงานเก่ียวกับ  
- ติดตาม รวบรวมขอมูลดานการผลิต การตลาด เชน ขอมูลราคา การนําเขา สงออก  

กฎ ระเบียบทางการคา 
- ประมวล จัดเก็บขอมูล เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหและเผยแพรขอมูล 
- รวบรวมขอมูลจากรายงานตามแบบแจงปริมาณการผลิต การใช สต็อกคงเหลือสินคาปาลมน้ํามัน 

น้ํามันปาลม ถ่ัวเหลือง 
- จัดพิมพหนังสือราชการ เอกสาร รวมท้ังจัดทํารายงานรูปแบบตาง ๆ 
- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน  
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถ 

     - ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจการคาภายในประเทศ 
     - ความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและกฎหมายของกรมการคาภายใน 

100 การสอบขอเขียน 

 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 100 การสอบสัมภาษณ 

 200  



5 
 

 

ช่ือตําแหนง  นิติกร  

กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

อัตราวาง  จํานวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักกฎหมาย  

คาตอบแทน  เดือนละ  14,020  บาท  

คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 980 บาท   

ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวันท่ีจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
- ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางและใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 
- ชวยดําเนินการเก่ียวกับการยกราง แกไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอบังคับ  

นิติกรรมสัญญาและขอตกลงตาง ๆ การดําเนินคดีแพง อาญา ปกครอง และการพิจาณา
อุทธรณของคณะกรรมการ รวมท้ัง ชวยดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทาง ละเมิด วินัย และ
การดําเนินคดีตามกฎหมาย 

- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน  
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรูความสามารถ 

- ความรูเก่ียวกับงานวิชาการดานกฎหมายท่ัวไป 
- ความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและกฎหมายของกรมการคาภายใน 

100 การสอบขอเขียน 
 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 100 การสอบสัมภาษณ 
 200  
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ช่ือตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ  

กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

อัตราวาง  จํานวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักบริหารกลาง  

คาตอบแทน  เดือนละ  14,020  บาท  

คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 980 บาท   

ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวันท่ีจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
- ศึกษา วิเคราะห วางแผน แกไขปญหา ในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุใหเหมาะสม มีปริมาณเพียงพอ 

และทันตอการใชงาน 
- ดําเนินการจัดทําขอตกลง  ขออนุมัติ  จัดซ้ือจัดจาง  การทําสัญญาซ้ือขายและสัญญาจาง  

ตามระเบียบ กฎหมาย และมติ ครม. ท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ 
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบัญชี  สาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชารัฐศาสตร 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน  
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถ 
- ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. 2549 
- ความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและกฎหมายของกรมการคา

ภายใน 

100 การสอบขอเขียน 

 
 
 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล 100 การสอบสัมภาษณ 

 200  
 
 
 
 


