
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการค้าภายใน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

ด้วยกรมการค้าภายในประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง   
1.1 ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และจ านวนอัตราว่าง   

1) ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   จ านวน  2  อัตรา 
2) ต าแหน่งนิติกร   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 

1.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

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 ป ี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่              

ในพรรคการเมือง 
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

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

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี  
ชั้น 8 กรมการค้าภายใน  ตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน  2558 ถึงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558  ในวันและ
เวลาราชการ 

3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  

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

ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  

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

ทั้งนี้   ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือ 
ก ากับไว้ด้วย 

3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียม  200  บาท 

4.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น และกรมการค้าภายในจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
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5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

กรมการค้าภายในจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2558 ทางเว็บไซต์  
www.dit.go.th  

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ตามที่

ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ

แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และ 
หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนน
จากความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมการค้าภายในจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบ ทางเว็บไซต์  

www.dit.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
9.1 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
9.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมการค้าภายในก าหนด 
9.3 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง

ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งกรมการค้าภายในพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะใน
เรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ 
หรือด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

                    ประกาศ   ณ   วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 

 (นางสาววิบลูย์ลกัษณ์  ร่วมรักษ์) 
             อธิบดีกรมการค้าภายใน 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมการค้าภายใน ลงวันท่ี   4   พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 
ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการพาณิชย์  
กลุ่มงาน  บรหิารทั่วไป 
อัตราว่าง  จ านวน  2  อัตรา  ปฏิบัติงานในสังกัด  

1) ส านักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 
2) ส านักตรวจสอบและปฏิบัติการ 

ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท   
ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

1) ต าแหน่งในส านักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
- ศึกษารวบรวมข้อมูลของสินค้าและบริการด้านการผลิตการจ าหน่าย การให้บริการ รวมทั้งด้าน

การตลาด ทั้งในส่วนของราคาจ าหน่ายและการแข่งขันในตลาด 
- ติดตามข้อมูลราคาและปริมาณสินค้าที่จ าหน่ายในท้องตลาด เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบตาม

มาตรการก ากับดูแลราคาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านราคาและปริมาณ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2)  ต าแหน่งในส านักตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
- ปฏิบัติงานตรวจสอบ พฤติกรรมผู้ประกอบการค้าในรูปแบบใหม่  ๆเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสทางการค้า 
- ตรวจสอบดูแลผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมการค้าภายในรับผิดชอบและ
 มาตรการที่ทางราชการก าหนดทั่วราชอาณาจักร 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับร้องเรียน และตรวจสอบปริมาณสินค้า
คงเหลือทั้งสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายราคา
และแก้ไขปัญหา 

- ศึกษา รวบรวม จัดท าข้อมูล เพื่อใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาด้านราคา ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์
ด้านราคาสินค้า  

- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งาน
ตรวจสอบติดตามพฤติกรรมทางการค้ามีผลดี และเสนอแนะแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบและปราบปราม 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน 
ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้านการผลิต การตลาด         
กฎระเบียบทางการค้า 

100 การสอบข้อเขียน 
 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

100 การสอบสัมภาษณ์ 

 200  
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ชื่อต าแหน่ง  นิติกร  

กลุ่มงาน  บรหิารทั่วไป 

อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา   

ค่าตอบแทน  เดือนละ  18,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
- ช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ  

นิติกรรมสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ การด าเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง และการพิจาณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการ รวมทั้ง ช่วยด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิด วินัย และการด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 
 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านกฎหมายทั่วไป  และความรู้เกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน 

100 การสอบข้อเขียน 
 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

100 การสอบสัมภาษณ์ 

 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


