
 
 

ประกาศกรมการค้าภายใน 
เร่ือง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                                                              

ในต าแหนง่นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ต าแหนง่นักวิชาการช่ังตวงวดัปฏบิัติการ และ
ต าแหน่งเจ้าพนกังานช่ังตวงวัดปฏิบัตงิาน 

.................................... 

 ด้วยกรมการค้าภายในจะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ                              
ในต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการช่ังตวงวัดปฏิบัติการ และต าแหน่ง                
เจ้าพนักงานช่ังตวงวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๔/ว ๑7 ลงวันที่                       
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕6  เรื่อง  การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร              
สอบแข่งขันฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
๑.๑ ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชยป์ฏิบัติการ จ านวน 15 อัตรา 
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาค 
1.2 ต าแหน่งนักวิชาการช่ังตวงวัดปฏิบัตกิาร จ านวน 1 อัตรา 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ปฏิบัติงานในภูมภิาค 
1.3 ต าแหนง่เจ้าพนักงานช่ังตวงวัดปฏิบัติงาน จ านวน 8 อัตรา 
   อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ปฏิบัติงานในภูมภิาค 

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการพลเรือนสามัญในสว่นราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์  

 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามทีร่ะบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    ๓.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ป ี

      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

/ข.ลักษณะ.... 
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   ข. ลักษณะต้องห้าม 
      (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ             
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
      (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ         
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
      (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
      (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกเพราะกระท า
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน   
ในหน่วยงานของรัฐ 
      ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกร ณี          
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่   
เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ                           
ที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้  
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร            
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

       ๓.๒  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี ้
   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

/4. การรบัสมัคร...... 
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 ๔. การรับสมัครสอบ 
     ๔.๑  วันรับสมัครและวิธีการรับสมัครสอบ  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  
ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบและบัตรประจ าตัว
ส าหรับติดที่นั่งสอบ ไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.dit.go.th หัวข้อ “การสอบเข้ารับราชการ” และกรอกรายละเอียด 
ในใบสมัครสอบและบัตรประจ าตัวส าหรับติดที่นั่งสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือช่ือ              
ด้วยตนเองพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย            
สาขากระทรวงพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมสมัครสอบกรมการค้าภายใน             
บัญชีเลขท่ี 385-0-09638-6 โดยช่ือผู้โอนเงินต้องเป็นช่ือผู้สมัครสอบเท่านั้น (ในกรณีช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบไม่ครบตามที่ก าหนดจะไม่รับสมัครสอบ และกรณีที่ส่งค่าธรรมเนียมสอบเกินจ านวน                  
ที่ก าหนดไว้ กรมการค้าภายในจะไม่คืนเงินที่เกินให้ แต่จะน าเงินส่วนที่เกินส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินรวมกับ
ค่าธรรมเนียมสอบทั้งหมด) และให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้   

4.1.1 ใบสมัครสอบและบัตรประจ าตัวส าหรับติดที่นัง่สอบ  
4.1.2 ส าเนาใบโอนเงิน   
4.1.3 หลกัฐานเอกสารต่างๆ ส าหรับการรบัสมัครสอบตามข้อ 4.3  

โดยส่งเอกสารตามข้อ 4.1.1 – 4.1.3 ไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน  เลขที่ 563  ถ.นนทบุรี   
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยเขียนที่มุมซองด้านขวาให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบแข่งขัน” ทั้งนี้ จะถือวันที่
ที ่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันร ับสมัคร เอกสารตามข้อ 4.1.1 – 4.1.3               
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และหลังวันที่ 22 มิถุนายน 2558              
จะไม่ได้รับการพิจารณา   

๔.2  ค่าธรรมเนียมสอบ 
           ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรบัต าแหนง่ที่สมัครสอบ จ านวน 300 บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4.3  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป โดยปิดที่ใบสมัครสอบ 1 รูป และบัตรประจ าตัวส าหรบั
ติดที่นั่งสอบ 1 รูป 

(2) ส าเนาปริญญาบัตร (หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) และส าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทยที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน                      
วันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ (กรณีสมัครสอบต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและ
นักวิชาการช่ังตวงวัดปฏิบัติการ)  

(3) ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร)และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทยที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร                 
โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(กรณีสมัครสอบต าแหน่งเจ้าพนักงานช่ังตวงวัดปฏิบัติงาน)  

    /ทั้งนี้.......... 
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ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้ันปริญญาหรือประกาศนียบัตร            
ของสถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานที่ศกึษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 มิถุนายน 2558  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป            

ของ ก.พ. ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ  
(5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)      

ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  (ในกรณีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วยซึ่ง ได้แก่ 
-   วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-   โรคพิษสุราเรื้อรัง  
-   โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
หมายเหต ุ ส าหรับใบรับรองแพทย์ใหผู้ส้มัครสอบน ามายื่นให้ในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

ท้ังน้ีส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า“ส าเนาถูกต้อง”ลงชื่อ
และวันท่ี ก ากับไว้ทุกฉบับด้วย 

5. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
                         5.๑  ผู้สมัครสอบจะตอ้งเปน็ผูม้ีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่
ของผู้สมัครสอบ ข้อ ๓.๒  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ   
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                
ข้ันประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์  
      5.๒  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น         
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการค้าภายในจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

6.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
       กรมการค้าภายในจะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยติดประกาศ ณ กรมการค้าภายใน และเผยแพร่ที่เว็บไซต์ 
http://www.dit.go.th  หัวข้อ “การสอบเข้ารับราชการ” 

 /7. หลักสูตร… 

http://www.dit.go.th/
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7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

      7.๑  การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
   ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้นตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
       7.๒  การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
     เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง      
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ
และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นต้น 
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

     ท้ังน้ี จะทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งก่อนและเมื่อ              
สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธเิขา้สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  

  9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
        กรมการค้าภายในจะประกาศการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับที่จาก               
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบ               
เพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัด             
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน            
ล าดับที่สูงกว่า 
         การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันข้ึนบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนีเ้ป็นอันยกเลิก 

  ๑0. การบรรจุและแต่งตั้ง 
๑0.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑. 
๑0.2 กรมการค้าภายในไม่ประสงค์จะรับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ

พนักงานทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
                                                   /กรมการ.... 
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กรมการค้าภายในด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม 
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้                
โปรดอย่าได้หลงเช่ือ และขอให้แจ้งให้กรมการค้าภายในทราบด้วย 

            ประกาศ  ณ  วันที่   21   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 

(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ                   
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ และเจา้พนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน 

(แนบท้ายประกาศกรมการค้าภายใน ลงวันท่ี   21   พฤษภาคม  2558) 
......................................... 

 
หน่วยท่ี 1   ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
จ านวนต าแหน่งว่างครัง้แรก  จ านวน 15 อัตรา 
ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาค 
 
1) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย ์ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบต้นทนุและกระบวนการผลิตสินค้า ติดตาม  สอดส่องพฤติกรรมทางการค้า 

ตรวจสอบและก ากับการด าเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์            
ในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค              
การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า 

(2) ด าเนินการส ารวจและติดตามข้อมลูด้านการผลติ และการจ าหน่ายสินค้าและบรกิาร 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาวะความเคลื่อนไหวทางการค้าและการตลาด 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการพฒันาระบบ วิธีการปฏิบัตริาชการของ 
ส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
  ด้านประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงาน 
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหผู้้รบับริการได้รับข้อมูลและสามารถด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
 

/(2) ให้บริการ...... 
 

รายละเอียดแนบท้าย 
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(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ  สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ  
ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์         
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์  

(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ของ ก.พ.
(หากผู้สมัครสอบรายใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.               
ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่ รับสมัคร ให้แนบส าเนาปริญญาบัตรของวุฒิที่ ใ ช้ในการสอบวัดความรู้             
ความสามารถทั่วไป มาด้วย) 

3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน                

โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
๑)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน (100 คะแนน) 
๒)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า (100 คะแนน) 
 
 

…………………………………….. 
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หน่วยท่ี 2   ต าแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ 
จ านวนต าแหน่งว่างครัง้แรก  จ านวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงานในภูมิภาค 
 
1) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่ังตวงวัด ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านการปฏิบัติการ 
(๑)  ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมาตรวิทยา และข้อก าหนดของ

องค์กรช่ังตวงวัดระหว่างประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องช่ังตวงวัด เพื่อเสนอแนะการก าหนด
และพัฒนาการตรวจสอบให้ค ารับรอง รวมทั้งก าหนดประเภท วิธีการแสดงปริมาณของสินค้า หีบห่อและ
ก าหนดอายุค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัดแต่ละประเภท 

(๒)  เก็บรักษาและสอบเทียบแบบมาตราที่ใช้ในการตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัด 
(๓)  ตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัดที่มีระบบการท างานซับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
(๔)  ตรวจสอบปริมาณสินค้าหีบหอ่เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกฎหมายก าหนด 
(๕)  ตรวจสอบใหค้ ารับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องช่ังตวงวัด 

หรือให้บริการช่ัง ตวง หรือวัด 
(๖)  ปฏิบัติหน้าที่นายตรวจช่ังตวงวัด โดยด าเนินการตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด สินค้าหีบห่อ 

และด าเนินการอื่นทีเ่กี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยมาตราช่ังตวงวัด เพื่อควบคุม ก ากับ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(๗)  สนับสนุนด้านเทคนิคในการตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด เพื่อให้การตรวจสอบ                      

มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
(๘)  ประมวลผลข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่ังตวงวัด และจัดท ารายงานเพื่อ

ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรอืโครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
(๑)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
(๒)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

/ด้านการ...... 



-4- 
 

ด้านการบริการ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขอรับการตรวจสอบ การขอค า
รับรองเครื่องช่ังตวงวัด และการขอค ารับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องช่ังตวงวัด 
หรือให้บริการช่ัง ตวง หรือวัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการด าเนินการได้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ และรวดเร็ว 
  (๒)  ให้บริการข้อมูล รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ให้แก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชาสมัพันธ์สง่เสริมให้มีความรู้ และสามารถพิทกัษ์สทิธิของผู้บริโภค 
 
2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดียวกัน  ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์         
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

  (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ของ ก.พ.
(หากผู้สมัครสอบรายใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.             
ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่รับสมัครสอบ ให้แนบส าเนาปริญญาบัตรของวุฒิที่ใช้ในการสอบ วัดความรู้
ความสามารถทั่วไป มาด้วย) 

3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน                

โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
๑)  ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (100 คะแนน) 
๒)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายช่ังตวงวัด และการบริหารงานช่ังตวงวัดกรมการค้าภายใน (100 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 
หน่วยท่ี 3   ต าแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน 
จ านวนต าแหน่งว่างครัง้แรก  จ านวน 8 อัตรา 
ปฏิบัติงานในภูมิภาค 
 

1) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานช่ังตวงวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัดที่มรีะบบการท างานไม่ซับซ้อน และการแสดง 

ปริมาณของสินค้าหบีหอ่ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
(2) ตรวจสอบค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ ผลติ สั่ง ซ่อม  และขายเครื่องช่ังตวงวัด  ค าขอ 

อนุญาตน าเครื่องช่ังตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวเพื่อควบคุม
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องช่ังตวงวัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(3) ช่วยศึกษา ค้นคว้า เพื่อปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐานของเครื่องช่ังตวงวัด และการแสดง 
ปริมาณของสินค้าหีบห่อ 

(4) จัดท าทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ จัดท าทะเบียนประวัติเครื่องช่ังตวงวัด เพื่อการติดตาม 
ตรวจสอบให้ค ารับรอง 

  ด้านการบริการ 
  ช้ีแจง ตอบปัญหา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความรู้เกี่ยวกับ
การช่ังตวงวัดใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับข้อมูล
และสามารถด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ในสาขาวิชาเครือ่งกล สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม  
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  ระดับไม่ต่ ากว่าปวส. ของ ก.พ. 

(หากผู้สมัครสอบรายใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.              
ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่รับสมัครสอบ ให้แนบส าเนาปริญญาบัตรของวุฒิที่ใช้ในการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป มาด้วย) 

3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน                 

โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
(1)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน (100 คะแนน)  

  (2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายช่ังตวงวัด และการบริหารงานช่ังตวงวัดกรมการค้าภายใน (100 คะแนน) 
 

.............................................................. 


