
 
 
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 

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

ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2  10     
และ 15 จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำรทั่วไป ฉะนั้น  
อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรร
หำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรและแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 
กันยำยน 2552 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
(ส่วนภูมิภำค) โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 กลุ่มงานบริการ  
 - ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรพำณิชย์   จ ำนวน 3 อัตรำ 
1.2 อัตราว่าง ค่าตอบแทน และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ) 
1.3 สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำจ้ำง สิ้นสุดสัญญำจ้ำงวันที่ 30 กันยำยน 2563 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

1) มีสัญชำติไทย  
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ใน

พรรคกำรเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำง

อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

8) คุณวุฒิกำรศึกษำต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว 
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 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้า รับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร  ที่ 
นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2538  

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ในกำรเลือกสรรครั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

กลุ่มจังหวัดที่ 2  10 และ 15  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร (ส่วนภูมิภำค) 
โดยมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ก ำหนด รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

 

3. การรับสมัคร 
 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 

2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
 1) เปิดเว็บไซต์ดังนี้ 

(1) เว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. http://job.ocsc.go.th --> หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์” --> 
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” หรือ 

(2) เว็บไซต์กระทรวงพำณิชย์ https://www.moc.go.th --> หัวข้อ “ศูนย์ข่ำวประชำสัมพันธ์”  
--> “ข่ำวประกำศรับสมัครงำน” --> “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” หรือ 

(3) เว็บไซต์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ http://www.ops.moc.go.th --> หัวข้อ 
“ข่ำวสำรข้ำรำชกำร สป.” --> “รับสมัครคัดเลือก” --> “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
(ส่วนภูมิภำค)” หรือ 

(4 ) เว็บ ไซต์ กองบริห ำรทรัพยำกรบุ คคล ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงพำณิ ชย์ 
http://personnel.ops.moc.go.th --> หัวข้อ “ข่ำวสำร” --> “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” 

 2) กรอกข้อควำมให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนด และระบบจะก ำหนด
แบบฟอร์มกำรช ำระเงินไปช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

 3) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 จ ำนวน 1 แผ่น หรือหำกไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

  ในกรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสำมำรถเข้ำ
ไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใน
กำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

 4) น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ได้ทุกสำขำทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2562 ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำร และให้เก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินไว้ด้วย 
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 

 
/3.2 ค่ำธรรม... 
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3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน 330 บำท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 300 บำท 
(2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 30 บำท 
เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ำยเงินคืนให้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

3.๓ ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบ โดยจะ
ก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ และสำมำรถเข้ำไปพิมพ์ใบสมัคร 
(ฉบับจริง) ได้ตั้งแต่วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หรือ 
https://www.moc.go.th ห รื อ  http://www.ops.moc.go.th ห รื อ  http://personnel.ops.moc.go.th 
ตำมข้อ 3.1 

 

3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร 
1) ผู้สมัครจะเลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่ง 
2) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำ          
ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 

3) กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนข้อมูลแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 

4) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส ำหรับผู้นั้น และส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์จะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย 

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วันเวลา สถานที ่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 10 และ 15  
จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ
สถำนที่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ที่ปิดประกาศส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และทางเว็บไซต์ 

4.1 เว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. http://job.ocsc.go.th --> หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์” --> “รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” หรือ 

4.2 เว็บไซต์กระทรวงพำณิชย์ https://www.moc.go.th --> หัวข้อ “ศูนย์ข่ำวประชำสัมพันธ์” --> 
“ข่ำวประกำศรับสมัครงำน” --> “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” หรือ 
 

 

/4.3 เว็บไซต์... 
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4.3 เว็บไซต์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ http://www.ops.moc.go.th --> หัวข้อ “ข่ำวสำร
ข้ำรำชกำร สป.” --> “รับสมัครคัดเลือก” --> “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
(ส่วนภูมิภำค)” หรือ 

4.4 เว็บไซต์กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ http://personnel.ops.moc.go.th 
--> หัวข้อ “ข่ำวสำร” --> “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” 

 

5. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) 
5.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ 

ขนำด 1 x ๑.๕ นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
5.2 ส ำเนำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยระบุสำขำวิชำที่

ส ำเร็จกำรศึกษำ กรณียังไม่ได้ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
(Transcript of records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
ส ำหรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่ไม่ได้ระบุสำขำวิชำ หรือวิชำเอก 
ให้แนบหนังสือรับรองหรือวิชำเอกที่ส ำเร็จกำรศึกษำด้วย โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มี
อ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที ่10 ตุลาคม 2562 จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของสถำนศึกษำใดนั้น จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ขั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์  

5.3 ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล (ในกรณีชื่อ - นำมสกุล 
ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่ ก ากับไว้
ทุกฉบับด้วย 

หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร เมื่อจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป จะต้องน ำ
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มำยื่นด้วย ซึ่งได้แก่  

- วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
- โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำร

ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี กำรประเมิน

ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ก ำหนด รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ  
 
7. เกณฑ์การตัดสิน 

7.1 ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

7.2 ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 
(สอบสัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ในแต่ละหัวข้อกำรประเมิน (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  

/7.3 กำรจัด... 
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7.3 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2  10 และ 15       

จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบที่สอบได้ ทางเว็บไซต์  
8.1 เว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. http://job.ocsc.go.th --> หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์” --> “รับสมัคร

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” 
8.2 เว็บไซต์กระทรวงพำณิชย์ https://www.moc.go.th --> หัวข้อ “ศูนย์ข่ำวประชำสัมพันธ์” 

--> “ข่ำวประกำศรับสมัครงำน” --> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” 
8.3 เว็บไซต์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ http://www.ops.moc.go.th --> หัวข้อ “ข่ำวสำร

ข้ำรำชกำร สป.” --> “รับสมัครคัดเลือก” --> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
(ส่วนภูมิภำค)” 

8.4 เว็บไซตก์องบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ http://personnel.ops.moc.go.th 
--> หัวข้อ “ข่ำวสำร” --> “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป (ส่วนภูมิภำค)” 

 โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวมีอำยุ 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรรับสมัครในต ำแหน่งที่มี
ลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้ว บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
9.1 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะได้รับกำรจัดจ้ำงตำมล ำดับที่ในบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในแต่

ละบัญชี (บัญชีในกลุ่มจังหวัด) 
9.2 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 

รวมถึงอำจสั่งให้ไปปฏิบัติงำนนอกเหนือจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำจ้ำง โดยผู้ท ำสัญญำจ้ำงไม่สำมำรถ
ยกเป็นข้ออ้ำงเพ่ือขอเลิกสัญญำจ้ำงและใช้สิทธิเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ได้ 

9.3 ในกรณีที่มีผู้ได้รับกำรเลือกสรรมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่มี และภำยหลังมีต ำแหน่งว่ำง 
เพ่ิมในต ำแหน่งและลักษณะงำนเดียวกัน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร
ที่เหลืออยู่ดังกล่ำว โดยขอใช้บัญชีรำยชื่อฯ จำกหน่วยงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัด
เดียวกัน  

9.4 บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะใช้จัดจ้ำงภำยในกลุ่มจังหวัด ที่ด ำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรร กรณีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรไม่ไปรำยงำนตัวภำยในวัน เวลำ ที่ก ำหนด หรือไม่ประสงค์จะรับกำรจัดจ้ำง 
จะถือว่ำสละสิทธิ์และยกเลิกกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม 
และเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้เข้ำรับรำชกำร หรือมีพฤติกรรมใน
ท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบด้วย รวมทั้งให้เป็นหน้ำที่ของ
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรที่ต้องติดตำมประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

 

       ประกาศ ณ วันที่      กันยายน พ.ศ. 2562 
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1. ชื่อต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรพำณิชย์ 
 

2. กลุ่มงาน บริกำร 
 

3. อัตราว่าง จ ำนวน 3 อัตรำ  
 

4. ปฏิบัติงาน ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2  10 และ 15 
 

5. ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บำท 
 

6. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสำขำวิชำพำณิชยกรรม/ บริหำรธุรกิจ ทำงกำร

บัญชี ทำงกำรตลำด ทำงกำรเลขำนุกำร หรือทำงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  

7. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
7.1  รับค ำขอหนังสือรับรอง ตรวจเอกสำร และจัดท ำหนังสือรับรอง ส ำเนำเอกสำรและ

ใบส ำคัญกำรจดทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท และจัดท ำหนังสือรับรองรำยกำรทำงทะเบียนตำม
ระยะเวลำ (หนังสือรับรองช่วง) 

7.2  ส ำรวจและด ำเนินกำรถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ประกอบกิจกำรเป็นบริษัท/ ห้ำงหุ้นส่วน
ร้ำง และบริษัท/ ห้ำงหุ้นส่วนเลิก ไม่เสร็จกำรช ำระบัญชี 

7.3  ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจรับงบกำรเงินของนิติบุคคลที่น ำส่งต่อส ำนักงำนฯ พร้อมทั้งบันทึกและ
ตรวจสอบเอกสำรภำพ 

7.4  บันทึกข้อมูลทำงทะเบียนลงระบบ (e-Registration) และบันทึกเอกสำรภำพในระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคล หอกำรค้ำ สมำคมกำรค้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้อง 

7.5  รับ เงินค่ำธรรมเนียม จัดเก็บ เงินรำยได้  และออกใบเสร็จรับ เงินด้วยเครื่องออก
ใบเสร็จรับเงิน 

7.6  จัดท ำหนังสือโอนแฟ้มทะเบียนและจัดท ำแฟ้มทะเบียนตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดเก็บค ำขอจด
ทะเบียนตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จช ำระบัญชีในแต่ละวันเข้ำแฟ้มให้เรียบร้อย 

7.7  ออกหนังสือเตือน ติดตำม และด ำเนินคดีนิติบุคคลที่ไม่ส่งงบกำรเงิน 
7.8  ด ำเนินกำรถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ประกอบกิจกำรเป็นบริษัทร้ำงหรือห้ำงร้ำง 
7.9  บันทึกเปรียบเทียบปรับ และด ำเนินคดีกับนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
7.10 จัดเก็บ ดูแลแฟ้มเอกสำรให้สำมำรถค้นหำและเรียกใช้งำนสะดวก 
7.11 ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
8.1 การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
1) ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง 
2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงพำณิชย์ และส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
 
 

/วิชำ... 
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วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
1) ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง 
2) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
4) พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 
5) กฎหมำยหุ้นส่วนบริษัท 
6) พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

 

8.2 การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1) พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรม

ที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบ 
2) พิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน

ในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อำรมณ์ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน ควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ ไหวพริบ เป็นต้น 

 

9. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (กลุ่มจังหวัด) ที่เปิดรับสมัครและสถานที่จัดสอบ ในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การพาณิชย ์

 

กลุ่มจังหวัด/ หน่วยงาน อัตราว่าง 
สถานที ่
จัดสอบ 

หมายเหตุ 
(หน่วยงานที่จัดจ้าง

ครั้งแรก) 
กลุ่มจังหวัดที ่2 ภาคกลางปริมณฑล 
1. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครปฐม 
2. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนนทบุรี 
3. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี 
4. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสมุทรปรำกำร 

1 อัตรำ ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดนครปฐม 

ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดนนทบุรี 

กลุ่มจังหวัดที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 
1. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนี 
2. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองคำย 
3. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเลย 
4. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
5. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

1 อัตรำ ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดอุดรธำนี 

ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดหนองบัวล ำภู 

กลุ่มจังหวัดที ่15 ภาคเหนือตอนบน 1 
1. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำปำง 
4. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำพูน 

1 อัตรำ ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รวม 3 อัตรา   
 

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


