ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ เรื่ อ ง
การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวั น ที่ 26 กั น ยายน 2555 จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรร
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.1.1 ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
- สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 1 อัตรา (สุราษฎร์ธานี)
1.2 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
1.2.1 ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ จานวน 4 อัตรา
- สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จานวน 4 อัตรา (ชลบุรี ชัยภูมิ เลย และ
สุราษฎร์ธานี )
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3.1 ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จานวน 1 อัตรา
- สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จานวน 1 อัตรา (ปัตตานี)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ
2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และคุณสมบัติอื่นๆ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) คือ
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่ว นท้องถิ่น และ
จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ
2.3 คุณสมบัติของผู้สมัครกรณีเป็นคนพิการ ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ตาม 2.1
(2) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ
(3) ประเภทความพิการที่เปิดรับสมัครคัดเลือกให้ปฏิ บัติงานตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ ลงวันที่
30 เมษายน 2552 ดังนี้
(3.1) ความพิการทางการได้ยิน ได้แก่
หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการ
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) ความพิการทางการเคลื่อ นไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ
มีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า

-3แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่ อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
จนมีผลกระทบต่อการทางาน มือ เท้า แขน ขา
(3.2.2) ความพิการทางร่างกาย ซึ่งกาหนดความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่
บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว
และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
(4) ต้องมีบัตรประจาตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่กาหนด ตลอดจนงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2556
ในวันและเวลาราชการ ที่สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัครในจังหวัดนั้นๆ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 3 รูป
(2) ส าเนาแสดงวุฒิ การศึกษา ตัว อย่างเช่น ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบีย น
แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ปิ ดรั บ สมั ค ร คื อ วัน ที่ 30 สิ ง หาคม 2556 ในกรณี ที่ ไ ม่
สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึ ก ษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึง่ จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ
1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น จานวน 1 ฉบับ

-4ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 200 บาท
เมื่ อ สมั ค รแล้ ว ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบจะไม่ จ่ า ยคื น ให้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.4.1 ผู้สมัครจะเลือกสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่ง
3.4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบั ติทั่ว ไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอีย ดต่า งๆ ในใบสมัคร พร้ อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมั ครให้ ถู กต้องครบถ้ว น ในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมี
ผลทาให้ผู้สมัครไม่มี สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ที่ปิดประกาศของ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัคร และทาง http://www.dbd.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
ความรู้ ค วามสามารถทั่วไป และความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้เ ฉพาะ
ตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
200

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

300

เอกสารแนบ
(1.1.1) ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ รับ-ส่ง
และพิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและจัดทารายงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
- สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จานวน 1 อัตรา (สุราษฎร์ธานี)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี
ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค่าตอบแทน

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

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้ า ง นั บ แต่ วั น ท าสั ญ ญาจ้ า งถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557
หรือตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด

(1.2.1) ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
เทคนิคทั่วไป

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ รวมทั้งรับและ
จัดเก็บงบการเงินเข้าคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ นาเงิ นส่งคลัง
ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จานวน 4 อัตรา
- สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จานวน 4 อัตรา (ชลบุรี ชัยภูมิ เลย และ
สุราษฎร์ธานี)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี
ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค่าตอบแทน

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

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้ า ง นั บ แต่ วั น ท าสั ญ ญาจ้ า งถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557
หรือตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด

(1.3.1) ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิ จ และผู้ ทาบัญชี กากับดู แลให้นั กบัญ ชีปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ส่ งเสริมพั ฒนา
นักบัญชีให้มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพบัญชี รับขึ้นทะเบียน
ผู้ทาบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
- สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จานวน 1 อัตรา (ปัตตานี)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี
หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
ค่าตอบแทน

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

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้ า ง นั บ แต่ วั น ท าสั ญ ญาจ้ า งถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557
หรือตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด

