
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการค้าภายใน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยกรมการค้าภายในประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 
และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง   
1.1 ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และจ านวนอัตราว่าง   

ต าแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
1.3 สิทธิประโยชน์ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
1.4 ระยะเวลาการจ้าง 

นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่              

ในพรรคการเมือง  
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ไม่เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501          
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4. ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

3.  วิธีการยื่นใบสมัครและการให้เลขประจ าตัวสอบ 
3.1 การสมัครสอบด้วยตนเอง 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ชั้น 8 ห้อง 20808  
กลุ่มการเจ้าหน้าที่  อาคารกรมการค้าภายใน เลขที่  ๔๔/๑๐๐  ถ.นนทบุรี ๑  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  
โทร.0-2507-5984 ,0-2507-5998, 0-2547-5451  ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 9.00 ถึง 
12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.  ถึงเวลา 16.30 น.   

3.2 การสมัครสอบทางไปรษณีย ์
ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัครสอบและแบบ 

บัตรประจ าตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ ของกรมการค้าภายใน ที่ http://www.dit.go.th และกรอก
รายละเอียดในใบสมัครสอบและแบบบัตรประจ าตัวสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อ 
ด้วยตนเองพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
สาขากระทรวงพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนีบมสมัครสอบกรมการค้าภายใน               
บัญชีเลขที่ 385-0-09638-6 โดยชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อผู้สมัครสอบเท่านั้น (ในกรณีช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบไม่ครบตามที่ก าหนดจะไม่รับสมัครสอบ และกรณีที่ส่งค่าธรรมเนียมสอบเกินจ านวนที่
ก าหนดไว้ กรมการค้าภายในจะไม่คืนเงินที่เกินให้ แต่จะน าเงินส่วนที่เกินส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินรวมกับ
ค่าธรรมเนียมสอบทั้งหมด) และให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้   

3.2.1 ใบสมัครสอบและแบบบัตรประจ าตัวสอบ  
3.2.2 ส าเนาใบโอนเงิน   
3.2.3 หลักฐานเอกสารต่างๆ ส าหรับการรับสมัครสอบตามข้อ 5  
3.2.4 ซองจดหมายขนาด 11 × 22 ซม. พร้อมติดสแตมป์ โดยจ่าหน้าซอง 

ถึงตนเอง เพื่อกรมการค้าภายในจะได้จัดส่งบัตรประจ าตัวสอบไปให้                  
ส่งเอกสาร ตามข้อ 3.2.1 – 3.2.4  ไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน  

เลขที่  44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า                 
“สมัครสอบพนักงานราชการ” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นส าคัญ  
ใบสมัครสอบ เอกสารและหลักฐาน ที่ส่งและประทับตรารับจดหมายหลังวันที่ 17 มกราคม 2557              
จะไม่รับสมัคร   

3.3 การออกเลขประจ าตัวสอบ 
ส าหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ นั้น  เมื่อกรมการค้าภายในได้รับใบสมัครสอบใน

วันใด ก็จะออกเลขประจ าตัวสอบให้แก่ผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ตามล าดับที่ลงทะเบียนรับหนังสือของ
กรมการค้าภายใน ในวันนั้น โดยจะออกเลขประจ าตัวสอบเรียงล าดับต่อจากเลขประจ าตัวสอบสุดท้ายที่
ออกให้แก่ผู้ที่ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ กรมการค้าภายใน ในวันดังกล่าว  
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3.4 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
(2) ส าเนาหลักฐานส าเร็จการศึกษาและส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี ได้แก่ ใบส าคัญการสมรส (ถ้าม)ี ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.9) ใบส าคัญทหาร
กองหนุน (สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้   ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและ              
ลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

3.5 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียม  200  บาท 

4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และกรมการค้าภายในจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

กรมการค้าภายในจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์  
www.dit.go.th  

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน 

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน

สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า    
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครัง้ที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า    

/8.การประกาศ... 



4 
 

8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมการค้าภายในจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบ ทางเว็บไซต์  

www.dit.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี      
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
9.1 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
9.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมการค้าภายในก าหนด 
9.3 ในกรณีที่มีผู้ ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลัง           

มีต าแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งกรมการค้าภายในพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

                    ประกาศ   ณ   วันที่   3   มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
 

     (นายสมชาติ  สร้อยทอง) 
             อธิบดีกรมการค้าภายใน 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมการค้าภายใน ลงวันที่        มกราคม  พ.ศ. 2557 
 

ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการชั่งตวงวัด 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง/หน่วยงานที่บรรจุ จ านวน  1  อัตรา  ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดพิษณุโลก 

ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท   

ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการชั่งตวงวัดตามค าแนะน าแนวทางคู่มือปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด  และหรือตรวจสอบการใช้

เครื่องชั่งตวงวัด  และสินค้าหีบห่อ 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม  ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง 
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน  

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ 

- ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายชั่งตวงวัด และการบริหารงานชั่งตวงวัด 

กรมการค้าภายใน 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานของกรมการค้าภายใน 

100 การสอบข้อเขียน 
 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 100 การสอบสัมภาษณ ์
 200  

 



    
 ใบสมัครเลขท่ี…..………….......... 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กรมการค้าภายใน 
********************* 

 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกลุ สมัครต าแหน่ง  
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….........................................…………… ……………………………………......………............………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อได…้……………………..............................………………….............…………… วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ
………………………………………………………….…………................................................… ……………………......... ………….................……..... 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………........................................…………… สถานท่ีเกิด เชื้อชาติ 

E-mail Address………………………………………........................................…………….. ……………………......…. …………………................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………..................................…………….. สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต…………………...................…จังหวัด……................……………….. …………….....…………. ……………………................ 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร……………........…….หมดอาย…ุ………..…...........................…….. การรับราชการทหาร ศาสนา 
 …………………….....…. ……………...................…… 
อาชีพปัจจุบัน……………………………............................................................……………………………………………………………...…………………………. 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน………………………………………………………………………………………………..........................................................….. 

 
2. ข้อมูลการศกึษาและฝึกอบรม 
                 ปี พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนยีบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 
      จาก        ถึง   
    
    
    
    
    
    

 
3. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3 ปีหลัง) 

ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่     ต าแหน่งงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
       จาก          ถึง ของหน่วยงาน       หน้าท่ีโดยย่อ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 
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โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์น้ัน ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งน้ีอย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบชุื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล 
ที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท ์ ระบุความสมัพันธ์กับท่าน 
    
    
    
    
    
 
6.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของ กรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ลงวันที่   3  มกราคม   2557 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง 
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 

 

           ลงช่ือ……………………………………...........………..ผู้สมัคร 

                  (…………………………….........………………) 

      ยื่นใบสมัครวันที…่…....…..เดือน……...…………พ.ศ……....…….. 


