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ประกาศสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการในตําแหนง่ 

นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)  
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครือ่งกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)  

และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)  
---------------------------------- 

 ด้วย สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) และนักวิชาการ
มาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 1.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง เงินเดือนทีจ่ะได้รับ 
  ตําแหน่งที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)  
                   จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 1 ตําแหน่ง 
  ตําแหน่งที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)  
                   จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตําแหน่ง 
  ตําแหน่งที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)  
                   จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตําแหน่ง 
  ตําแหน่งที่ 4 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)  
                   จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตําแหน่ง 
  ตําแหน่งที่ 5 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)  
                   จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตําแหน่ง 
                    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690.-บาท ทั้งน้ีจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง
อุตสาหกรรม  กําหนด 
 2.  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

3.1 ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

     ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
         (1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมตํ่ากว่าสิบแปดปี 
          /(3) เป็นผู้... 
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(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

 ข.  ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุกเพราะกระทําความผิด       
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน   
ของรฐั 
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี      
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตาม 
กฎหมายอ่ืน 

(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานของรัฐ  

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลกัษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมลีักษณะต้องห้ามตาม (10)   
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสทิธิสมัครสอบแข่งขันได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่อบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรฝี่ายบริหาร ที่ นว 
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2538 

3.2 ผู้สมคัรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี 
   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่  โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป 
(ภาค ก.) ระดับปริญญาตร ีของ ก.พ. แล้ว ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

                          /4. การรับ... 
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 4.  การรับสมัครสอบ 
4.1 วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัครสอบ 

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักบริหารกลาง ช้ัน 3 ห้อง 314 อาคารสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ต้ังแต ่วันที่ 
1-21 กุมภาพันธ์ 2555  ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 
16.30 น. โทรศัพท์ 0 2202 3317- 9   

 4.2 คา่ธรรมเนียมการสอบ 
 ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
 เมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมือ่ได้ประกาศรายช่ือผู้สมัคร 
สอบแข่งขันแลว้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบคร้ังน้ีทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจรติ จึง        
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมคัรสอบแก่ผู้สมคัร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน 

4.3 หลักฐานทีต้่องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน    
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จาํนวน 3 รูป 
 (2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรยีน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 
1 ฉบับ ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555     
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมคัรได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด
รับสมัคร มาย่ืนแทนก็ได้ 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถา่ย 
ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จํานวน 1 ฉบับ 
 (4) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ของระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ โดยเป็นผู้สอบผ่านภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2555 
 (5) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณี ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 
 ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผูส้มัครสอบเขียนคํารับรองว่าสําเนาถูกต้อง และลงช่ือ
กํากับไว้ด้วย 

 5.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไป         

ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบจริง และ 
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครสอบให้ถกูต้องครบถ้วน 
ในกรณีทีม่ีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบต้ังแต่ต้น และ 
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
              /6. การ... 
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 6.  การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเก่ียวกับการสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ  กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือทางเว็บไซต์ www.tisi.go.th ใน menu ประกาศ/ระเบียบ  หัวข้อ 
ประกาศรับสมคัรงาน 
 7.  หลักสูตรและวธิีการสอบ 
      หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค  ดังน้ี 

7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
      ตําแหน่งที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) 
  -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง  (100 คะแนน) 
         -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมโยธา  (100 คะแนน) 

 ตําแหน่งที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 
  -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง  (100 คะแนน) 
        -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  (100 คะแนน) 

 ตําแหน่งที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) 
  -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง  (100 คะแนน) 
         -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล (100 คะแนน) 

 ตําแหน่งที่ 4 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) 
  -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง  (100 คะแนน) 
         -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (100 คะแนน) 

 ตําแหน่งที่ 5 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) 
  -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง  (100 คะแนน) 
         -ทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเคมี ปิโตรเลียม และโพลิเมอร์ (100 คะแนน) 

7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
       เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที ่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ  ไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของ
ตําแหน่ง 

  ทั้งน้ี จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน    
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค.) 
 8.  หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ใบรบัรองแพทย์ซ่ึงออกให้    
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
 
                  /-โรคเท้าช้าง.... 
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 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ 60  
 10. การขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขันได้ 

          การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรยีงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณี 
ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่   
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
เท่ากัน ให้ผูท้ี่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

การข้ึนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ 
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
 11. การบรรจุและแต่งต้ัง 

11.1 ผู้สอบแขง่ขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 
  11.2 การสอบแข่งขันฯ ครั้งน้ี สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่รับโอนผูส้อบ 
แข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภท 

 
  ประกาศ ณ วันที่   20    มกราคม พ.ศ. 2555 

 
      (ลงช่ือ)        ชัยยง  กฤตผลชัย 

 
              (นายชัยยง  กฤตผลชัย) 

                                      เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  
 



รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศสาํนกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ลงวันที่  20  มกราคม 2555  

 
ตําแหน่งที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปน้ี 
       - ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความ   
สามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตร ีของ ก.พ. แล้ว 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน โดย
ปฏิบัติงานด้านวิชาการมาตรฐาน เก่ียวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านปฏิบติัการ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐาน 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือการกําหนดมาตรฐานภายใน 
ประเทศ และร่วมกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อกําหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง 
รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
และถือปฏิบัติ 
 (3) ตรวจสอบและประเมินเรือ่งที่เก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบและรบัรองด้านการมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบรกิาร และการรกัษามาตรฐานด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 (4) ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดต่างๆ การอุทธรณ์ 
การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรองเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดําเนินงานตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  
 (5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานด้านการมาตรฐานในประเทศ และกํากับดูแลหน่วยงานด้านการ
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานเครือข่าย พิจารณาจัดทําอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
 (6) ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบํารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานในการขยายระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (7) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องของ
ประเทศสมาชิกและประเทศคู่ค้า  จัดทําความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน จัดทําฐานข้อมูลและเอกสาร
ทางวิชาการ รวมถึงการตอบข้อซักถามทางวิชาการเก่ียวกับด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการของ
ประเทศสมาชิกต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3.  ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
               (1) จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผดิชอบ ร่วมจัดหาและ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 (2) ให้บริการขอ้มูล เอกสาร ข้อแนะนําทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการผู้สนใจ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 
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ตําแหน่งที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี 
       - ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความ     
สามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตร ีของ ก.พ. แล้ว 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน โดย
ปฏิบัติงานด้านวิชาการมาตรฐาน เก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านปฏิบัติการ 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐาน 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือการกําหนดมาตรฐานภายใน 
ประเทศ และร่วมกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อกําหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง 
รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
และถือปฏิบัติ 
 (3) ตรวจสอบและประเมินเรือ่งที่เก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบและรบัรองด้านการมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบรกิาร และการรกัษามาตรฐานด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 (4) ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดต่างๆ การอุทธรณ์ 
การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรองเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดําเนินงานตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  
 (5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานด้านการมาตรฐานในประเทศ และกํากับดูแลหน่วยงานด้านการ
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานเครือข่าย พิจารณาจัดทําอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
 (6) ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบํารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานในการขยายระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (7) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องของ
ประเทศสมาชิกและประเทศคู่ค้า  จัดทําความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน จัดทําฐานข้อมูลและเอกสาร
ทางวิชาการ รวมถึงการตอบข้อซักถามทางวิชาการเก่ียวกับด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการของ
ประเทศสมาชิกต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3.  ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
               (1) จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผดิชอบ ร่วมจัดหาและ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 (2) ให้บริการขอ้มูล เอกสาร ข้อแนะนําทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการผู้สนใจ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 
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ตําแหน่งที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี 
       - ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน โดย
ปฏิบัติงานด้านวิชาการมาตรฐาน เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านปฏิบัติการ 
      (1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐาน 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือการกําหนดมาตรฐานภายใน 
ประเทศ และร่วมกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อกําหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง 
รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
และถือปฏิบัติ 
 (3) ตรวจสอบและประเมินเรือ่งที่เก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบและรบัรองด้านการมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบรกิาร และการรกัษามาตรฐานด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 (4) ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดต่างๆ การอุทธรณ์ 
การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรองเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดําเนินงานตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  
 (5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานด้านการมาตรฐานในประเทศ และกํากับดูแลหน่วยงานด้านการ
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานเครือข่าย พิจารณาจัดทําอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
 (6) ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบํารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานในการขยายระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (7) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องของประเทศ
สมาชิกและประเทศคู่ค้า  จัดทําความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน จัดทําฐานขอ้มูลและเอกสารทาง
วิชาการ รวมถึงการตอบข้อซักถามทางวิชาการเก่ียวกับด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการของประเทศ
สมาชิกต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3.  ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
               (1) จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผดิชอบ ร่วมจัดหาและ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 (2) ให้บริการขอ้มูล เอกสาร ข้อแนะนําทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการผู้สนใจ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 
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ตําแหน่งที่ 4 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี 
       - ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน โดย
ปฏิบัติงานด้านวิชาการมาตรฐาน เก่ียวกับวิศวกรรมอุตสาหการ ภายใต้การกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านปฏิบัติการ 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐาน 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือการกําหนดมาตรฐานภายใน 
ประเทศ และร่วมกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อกําหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง 
รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
และถือปฏิบัติ 
       (3) ตรวจสอบและประเมินเรือ่งที่เก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบและรบัรองด้านการมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบรกิาร และการรกัษามาตรฐานด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
       (4) ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดต่างๆ การอุทธรณ์ 
การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรองเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดําเนินงานตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  
       (5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานด้านการมาตรฐานในประเทศ และกํากับดูแลหน่วยงานด้านการ
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานเครือข่าย พิจารณาจัดทําอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
      (6) ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบํารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานในการขยายระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (7) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องของ
ประเทศสมาชิกและประเทศคู่ค้า  จัดทําความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน จัดทําฐานข้อมูลและเอกสาร
ทางวิชาการ รวมถึงการตอบข้อซักถามทางวิชาการเก่ียวกับด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการของ
ประเทศสมาชิกต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 
      (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
      (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
               (1) จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผดิชอบ ร่วมจัดหาและ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
      (2) ให้บริการขอ้มูล เอกสาร ข้อแนะนําทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการผู้สนใจ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 
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ตําแหน่งที่ 5 ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
       - ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี  ปิโตรเลียม หรือ โพลเิมอร์ และต้องเป็น    
ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตร ีของ ก.พ. แล้ว 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน โดย
ปฏิบัติงานด้านวิชาการมาตรฐาน เก่ียวกับวิศวกรรมเคมี ปิโตรเลียม หรือโพลิเมอร์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านปฏิบัติการ 
      (1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐาน 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือการกําหนดมาตรฐานภายใน 
ประเทศ และร่วมกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 
       (2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อกําหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง 
รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
และถือปฏิบัติ 
       (3) ตรวจสอบและประเมินเรือ่งที่เก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบและรบัรองด้านการมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบรกิาร และการรกัษามาตรฐานด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
       (4) ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดต่างๆ การอุทธรณ์ 
การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรองเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดําเนินงานตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  
       (5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานด้านการมาตรฐานในประเทศ และกํากับดูแลหน่วยงานด้านการ
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานเครือข่าย พิจารณาจัดทําอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
    (6) ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบํารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานในการขยายระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (7) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องของ
ประเทศสมาชิกและประเทศคู่ค้า  จัดทําความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน จัดทําฐานข้อมูลและเอกสาร
ทางวิชาการ รวมถึงการตอบข้อซักถามทางวิชาการเก่ียวกับด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการของ
ประเทศสมาชิกต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3.  ด้านการประสานงาน 
      (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
               (1) จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผดิชอบ ร่วมจัดหาและ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 (2) ให้บริการขอ้มูล เอกสาร ข้อแนะนําทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการผู้สนใจ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 
 
      
 


