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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 
  ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เร่ือง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล  
เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑.  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ  
  1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   อัตราเงินเดือน ๑1,5๐๐ บาท  
      หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  1.2 ต าแหน่งนายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน    อัตราเงินเดือน ๑1,5๐๐ บาท  
      หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  1.3 ต าแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน    อัตราเงินเดือน ๑1,5๐๐ บาท  
      หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  1.4 ต าแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ   อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  

   หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  1.5 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  

   หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  1.6 ต าแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 17,500 บาท  

(ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ)    หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  1.7 ต าแหน่งวิศวกรส ารวจปฏิบัติการ   อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  

   หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

 ๒.  จ านวนต าแหน่งว่างคร้ังแรก 
 2.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 6 อัตรา 

 -  ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (กรุงเทพมหานคร) 3 อัตรา 
 -  ปฏิบัติงานที่กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร) 2 อัตรา 
    - ปฏิบัติงานที่ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สงขลา) 1 อัตรา 

 2.2 ต าแหน่งนายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน จ านวน 2 อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (สมุทรปราการ)   

2.3  ต าแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จ านวน 2 อัตรา  
 - ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพมหานคร)  1 อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (เชียงใหม่) 1 อัตรา 

 2.4 ต าแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ   จ านวน 1 อัตรา 
 -  ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (กรุงเทพมหานคร) 

2.5 ต าแหน่ง... 
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2.5 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   จ านวน 1 อัตรา 
 -  ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (สมุทรปราการ) 

2.6 ต าแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
 -  ปฏิบัติงานที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กรุงเทพมหานคร) 

2.7 ต าแหน่งวิศวกรส ารวจปฏิบัติการ   จ านวน 1 อัตรา 
 -  ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพมหานคร) 

  ๓.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้าม 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี
หรือตามกฎหมายอื่น 
                   (๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
ตามกฎหมายอื่น 
                   (๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะ... 
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 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) 
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้น้ันต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้วและต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ 
 ส าหรับ ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

 ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด    

แนบท้ายประกาศน้ี 
 ๕. การรับสมัครสอบ 
   ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม –           
3 สิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังน้ี 
    (๑) เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นกันแดด 
พื้นหลังของรูปเป็นสีสุภาพไม่มีลวดลาย (รูปถ่ายสมัครเข้าท างาน) ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี สแกนรูปถ่าย
แล้วบันทึกเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน ๑,๐๒๔ kb  
          (๒) เปิดเว็บไซต์  www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” 
    (๓) Upload ไฟล์ภาพก่อนกรอกใบสมัคร  
    (๔) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะออก
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ  
          (๕) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เคร่ืองพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
           ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะแก้ไขข้อมูลในการ
กรอกใบสมัครในคร้ังแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้  
        5.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ภายในเวลาท าการของธนาคาร 
ทั้งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  
        5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน 325 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  
      (1) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จ านวน 300 บาท  
       (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   25 บาท 
    ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    5.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  
โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระเงิน ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการ
ช าระเงินภายหลังการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว 2 วันท าการ 
   5.5 ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง และกรอกข้อมูลการสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 

6. เง่ือนไข... 

http://www.dpim.go.th/
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 6.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
    6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ  
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน 
ปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕61 ทั้งน้ี การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 
  6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
  6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร    
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  7. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕61 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และทาง
เว็บไซต์ www. dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” 
  8. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
   ๘.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  
  ๘.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                              โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  
ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้หรือทักษะที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์  ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะ และทักษะ
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
 9. เกณฑ์การตัดสิน  

 ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งจะต้องได้คะแนน   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  

 

10. การขึ้นบัญชี ... 
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 ๑0. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณี

ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้คร้ังน้ี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้า   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัคร   
ในคร้ังน้ีอีก และได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้คร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก 
                ๑1. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๑2. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 

 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  โดยได้รับ
เงินเดือนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑  

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 
และยุติธรรม ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันน้ี
อย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบด้วย 
 

                    ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 

                                      วิษณุ  ทับเที่ยง 

                                   (นายวิษณุ  ทับเที่ยง) 
                  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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รายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 (แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม 2561) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
จ านวนต าแหน่งว่าง 6 อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (กรุงเทพมหานคร) 3 อัตรา 
  -  ปฏิบัติงานที่กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร)  2 อัตรา 
  -  ปฏิบัติงานที่ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สงขลา)  1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ    ใน
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง หนังสือ
โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้ โดยสะดวกราบร่ืนและมี
หลักฐานตรวจสอบได้  
  (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  
  (3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ  น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 2. ด้านการบริการ  
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบร่ืน  
 (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
 (3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  
 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
  -  ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
  -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  -  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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ช่ือต าแหน่ง  นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน 
จ านวนต าแหน่งว่าง 2 อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (สมุทรปราการ) 2 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างเคร่ืองกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  

(1) ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และงานด้านเคร่ืองกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

(2) ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ติดต้ัง ทดลอง 
ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเคร่ืองกล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

(3) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ ประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเคร่ืองกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
 2. ด้านการบริการ  
  (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(2) ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการท างาน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
เคร่ืองกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเคร่ืองกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๘ - 

 
ช่ือต าแหน่ง  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 
จ านวนต าแหน่งว่าง 2 อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน - ปฏิบัติที่กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา 
  - ปฏิบัติงานที่ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (เชียงใหม่) 1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) ด าเนินการส ารวจ รังวัด เพื่อท าแผนที่ ในการสอบเขต การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ประทาน
บัตร และการรังวัดท าแผนที่ประเภทอื่น ๆ  
  (2) ส ารวจ  จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพจากสภาพพื้นที่  เพื่อจัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ให้ตรง
ตามสภาพการใช้ประโยชน์  
  (3) รังวัดเพื่อวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่  ตรวจสอบและรับรอง
ผลการรังวัด จัดท าบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ 
  (4) รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดท าแผนที่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝุาย 
  (5) สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดท าแผนที่ของประชาชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน 
  (6) จัดเก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์การรังวัดและควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐาน การรังวัดต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการรังวัดท าแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
  (7) ด าเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเคร่ืองมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชน เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 2. ด้านการบริการ  
 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดท าแผนที่  จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ
ที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ 
 (2) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  เพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ส ารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา  
 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างรังวัด (สอบข้อเขียน) 
 -  ความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือรังวัด (สอบปฏิบัติ)  
 
 
 



 

 

- ๙ - 

ช่ือต าแหน่ง  วิศวกรโลหการปฏิบัติการ 
จ านวนต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิศวกรรมโลหการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมโลหการ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตลอดจน 
การบริหารจัดการอุตสาหกรรม ต้ังแต่กระบวนการจัดหาและจัดการวัตถุดิบ ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่แข่งขันได้ ไปจนถึงผู้บริโภค  
  (2) อนุญาตและก ากับดูแลการประกอบโลหกรรม  เพื่อก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ
เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย และตรวจสอบการประกอบโลหกรรม  
  (3) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการให้มีขีดความสามารถและเพียงพอ 
ตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อสนองความต้องการในประเทศ และการส่งออก  
  (4) ศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจโลหกรรมเบื้องต้นของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและ
พัฒนาการจัดการต้ังแต่จุดเร่ิมต้นของการผลิตไปสู่จุดท้ายของการบริโภค เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโลหการให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
 2. ด้านการวางแผน   
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์  
   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโลหการ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
 2.  เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ 
 
 



 - ๑๐ - 

ช่ือต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
จ านวนต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
  และการเหมืองแร่ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) 1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมด าเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
สร้างองค์ความรู้  

 (2) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง 
สอบเทียบเคร่ืองมือ อุปกรณ์วัด เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 (3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความช านาญ จัดท าฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  

 (4) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วมด าเนินการ     
จัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 (5) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
   (6) ร่วมด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ 
 2. ด้านการวางแผน   
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  

 (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ 
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
  (2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 -  ความรู้พื้นฐานทางเคมี และความรู้เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์  
 
 



 

 

- ๑๑ - 

ช่ือต าแหน่ง  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ) 
จ านวนต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน 
การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการอุตสาหกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
   (1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม  และด้านอื่น ที่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนากระบวนการ ผลิต พัฒนาการ
จัดการอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 (2) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม  เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริม  พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนด าเนินการ ประสานงาน เพื่อให้มี
ผลสัมฤทธิ์ของงานตรงตามนโยบายของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

 (3) เข้าร่วมและสนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน เอเปค เป็นต้น จัดเตรียมการ
ประชุมประเด็นหารือและโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมก าหนดท่าทีเจรจาภายใต้ความ
ตกลงเขตการค้าเสรี จัดท าข้อคิดเห็นและตอบข้อมูล 

 (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบข้อตกลง กฎเกณฑ์ด้านการค้าการลงทุน และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี  
ภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และเขตการค้าเสรี  
 2. ด้านการวางแผน   
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 

 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
  ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ
ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศและสากล  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทางภาษาอังกฤษ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการอุตสาหกรรม 
 -  ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
 



 - ๑๒ - 

ช่ือต าแหน่ง  วิศวกรส ารวจปฏิบัติการ 
จ านวนต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมส ารวจ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
 (1) ส ารวจภูมิประเทศ ส ารวจจุดบังคับภาพ ส ารวจแปลงที่ดิน และวางโครงสร้างแผนที่โดยใช้
วิธีการต่าง ๆ ทั้งการส ารวจภาคพื้นดิน และการส ารวจจากระยะไกล  เพื่อผลิตเป็นข้อมูลแผนที่พร้อม
รายละเอียดเชิงอรรถาธิบาย ส าหรับใช้เป็นข้อมูลหลักในกระบวนการจัดที่ดิน การวางนโยบายและการวาง
แผนการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ หรือประกอบการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
 (2) รวบรวมข้อมูลสถิติการส ารวจ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
วางแผนการส ารวจ  
  (3) ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมส ารวจแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด  
 2. ด้านการวางแผน   
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมส ารวจที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์  
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมส ารวจ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง
วิศวกรรมส ารวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน   
 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับการงานวิศวกรรมส ารวจ 


