
                 
 

    ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
      เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
  ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง        
การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ      
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง    
การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่  26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร      
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
    1.1 กลุ่มงานบริการ 
 1.1.1 ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
  - ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 1 อัตรา (สุราษฎร์ธานี) 
 1.2 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 
          1.2.1 ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การพาณิชย์  จ านวน 4 อัตรา 
            - ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จ านวน 4 อัตรา (ชลบุรี ชัยภูมิ เลย และ 
 สุราษฎร์ธานี ) 
    1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          1.3.1 ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จ านวน 1  อัตรา 
  - ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด   จ านวน 1 อัตรา (ปัตตานี) 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
2. คุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
     (1)  มีสัญชาติไทย 
     (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) คือ 

  (4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา               

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
  อ่ืนของรัฐ 
        

              หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 
  2.3 คุณสมบัติของผู้สมัครกรณีเป็นคนพิการ ดังต่อไปนี้  

(1)  มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ตาม 2.1  
(2)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 
(3)  ประเภทความพิการที่เปิดรับสมัครคัดเลือกให้ปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่  
30 เมษายน 2552 ดังนี้ 

  (3.1) ความพิการทางการได้ยิน ได้แก่ 
   หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อ
ตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ใน
หูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง 
40 เดซิเบล 

  (3.2) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ 
   (3.2.1) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ
มีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า  
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  แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง

จนมีผลกระทบต่อการท างาน มือ เท้า แขน ขา 
   (3.2.2) ความพิการทางร่างกาย ซึ่งก าหนดความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่

บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว 
และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน    

   
  (4) ต้องมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
 
   ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่ก าหนด ตลอดจนงานที่

ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ  
 
3. การรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่  26 – 30 สิงหาคม 2556    
ในวันและเวลาราชการ ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัครในจังหวัดนั้นๆ  
 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
          (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  

1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 3 รูป  
(2) ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียน

แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  30 สิงหาคม 2556 ในกรณีที่ไม่
สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ ส า เร็จการศึกษา และวันที่ที่ ได้ รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร  ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

          (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ       
1 ฉบับ  

         (4)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
               (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
        (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ  (ถ้ามี) 
 (6) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น จ านวน 1 ฉบับ 
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 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
    3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
          ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 200 บาท  

เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ ายคืนให้  เว้นแต่ ในกรณีที่ เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินฯ 
 
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
          3.4.1  ผู้สมัครจะเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง 
 3.4.2  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมี
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัคร 
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่  5 กันยายน 2556  ณ ที่ปิดประกาศของ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัคร และทาง  http://www.dbd.go.th 
 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 1  
 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง 
การประเมินครั้งที่ 2 
 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

200 
 
 

100 
 

 

สอบข้อเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

                                         รวม 300  
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เอกสารแนบ 
 

 (1.1.1) ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 
 กลุ่มงาน           บริการ 
 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบตัิ  ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ รับ-ส่ง 
และพิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและจัดท ารายงาน รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 
 อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา 

- ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จ านวน 1 อัตรา (สุราษฎร์ธานี) 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาพณิชยการ  ทางการบัญชี   

ทางการเลขานุการ ทางการขาย  หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  
 ค่าตอบแทน        ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2556 

 
 สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
  พ.ศ.2547 
 

ระยะเวลาการจ้าง   นับแต่วันท าสัญญาจ้างถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557          
หรือตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
(1.2.1) ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการพาณิชย์ 
 
 กลุ่มงาน           เทคนิคท่ัวไป 
 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ รวมท้ังรับและ
จัดเก็บงบการเงินเข้าคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ น าเงินส่งคลัง 
ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 อัตราว่าง  จ านวน  4  อัตรา 

- ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จ านวน 4  อัตรา (ชลบุรี ชัยภูมิ เลย และ      
สุราษฎร์ธานี)  

 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาพณิชยการ  ทางการบัญชี   
ทางการเลขานุการ ทางการขาย  หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 ค่าตอบแทน        ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2556 

 
 สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
  พ.ศ.2547  
 
 ระยะเวลาการจ้าง   นับแต่วันท าสัญญาจ้างถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557           

หรือตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 
                           
 
 
 
 
 

 
 



 
 
(1.3.1) ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 
 
 กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจ และผู้ท าบัญชี ก ากับดูแลให้นักบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมพัฒนา    
นักบัญชีให้มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพบัญชี รับขึ้นทะเบียน
ผู้ท าบัญชี รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 อัตราว่าง  จ านวน  1   อัตรา 
  
 - ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด   จ านวน  1  อัตรา  (ปัตตานี) 

 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ได้รับปริญญาตรใีนสาขาวิชาการบัญช ี
 หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 
 
 ค่าตอบแทน        ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2556 

 
 สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
  พ.ศ.2547  
 

 ระยะเวลาการจ้าง   นับแต่วันท าสัญญาจ้างถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557           
หรือตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด   

  
 
 




