
 

 
 

ประกาศกรมการค้าภายใน 
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์

ปฏิบัติการ และต าแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ 
.................................... 

 ด้วยกรมการค้าภายในจะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และต าแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจ               
ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ                   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.๑  ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จ านวน 20 อัตรา 
1.2  ต าแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ  จ านวน 3 อัตรา 
๑.3  อัตราเงินเดือน 9,140 บาท หรือตามที่ ก.พ.ก าหนด 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2) 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    ๓.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 

      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ข. ลักษณะต้องห้าม 
      (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ             
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
      (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
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      (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
      ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี          
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่   
เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้  
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร            
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
       ๓.๒  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี ของ ก.พ. และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)  

 ๔. การรับสมัครสอบ 
     ๔.๑   วันที่รับสมัคร 
    รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2555                
     ๔.2  ค่าธรรมเนียมสอบ 
    ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบ
จะไมค่ืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
     ๔.๓  วิธีการยื่นใบสมัครและการให้เลขประจ าตัวสอบ 
    (1) การสมัครสอบด้วยตนเอง 

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 ภายในอาคาร 
กรมการค้าภายใน เลขที่ ๔๔/๑๐๐  ถ.นนทบุรี ๑  อ.เมือง  จ.นนทบุรี โทร.0-2507-5984 ,0-2507-5998,      
0-2547-5451  ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 9.00 ถึง 11.30 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.  ถึงเวลา 16.00 น.   
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(2) การสมัครสอบทางไปรษณีย์ 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัครสอบและ 

แบบบัตรประจ าตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ ของกรมการค้าภายใน ที่ http://www.dit.go.th และ
กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบและแบบบัตรประจ าตัวสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อ
ด้วยตนเองพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
สาขากระทรวงพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนีบมสมัครสอบกรมการค้าภายใน               
บัญชีเลขที่ 385-0-09638-6 โดยชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อผู้สมัครสอบเท่านั้น (ในกรณีช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบไม่ครบตามที่ก าหนดจะไม่รับสมัครสอบ และกรณีที่ส่งค่าธรรมเนียมสอบเกินจ านวนที่
ก าหนดไว้ กรมการค้าภายในจะไม่คืนเงินที่เกินให้ แต่จะน าเงินส่วนที่เกินส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินรวมกับ
ค่าธรรมเนียมสอบทั้งหมด) และให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้   

2.1 ใบสมัครสอบและแบบบัตรประจ าตัวสอบ  
2.2 ส าเนาใบโอนเงิน   
2.3 หลักฐานเอกสารต่างๆ ส าหรับการรับสมัครสอบตามข้อ 5  
2.4 ซองจดหมายขนาด 11 × 22 ซม. พร้อมติดสแตมป์ โดยจ่าหน้า

ซองถึงตนเอง เพื่อกรมการค้าภายในจะได้จัดส่งบัตรประจ าตัวสอบไปให ้                 
ส่งเอกสาร ตามข้อ 2.1 – 2.4  ไปยังกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กรมการค้า

ภายใน  เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า                 
“สมัครสอบแข่งขัน” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นส าคัญ                
ใบสมัครสอบ เอกสารและหลักฐาน ที่ส่งและประทับตรารับจดหมายหลังวันที่ 27 มกราคม 2555              
จะไม่รับสมัคร   

(3) การออกเลขประจ าตัวสอบ 
     ผู้สมัครสอบหน่วยที่  1 ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ                     

จะได้เลขประจ าตัวสอบที่ขึ้นด้วยเลข 1  และผู้สมัครสอบหน่วยที่ 2  ต าแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติการ จะได้เลขประจ าตัวสอบที่ขึ้นด้วยเลข 2  ส าหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ นั้น    เมื่อ
กรมการค้าภายในได้รับใบสมัครสอบในวันใด ก็จะออกเลขประจ าตัวสอบให้แก่ผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์
ตามล าดับที่ลงทะเบียนรับหนังสือของกรมการค้าภายใน ในวันนั้น โดยจะออกเลขประจ าตัวสอบ
เรียงล าดับต่อจากเลขประจ าตัวสอบสุดท้ายที่ออกให้แก่ผู้ที่ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ กรมการค้าภายใน 
ในวันดังกล่าว  

๕. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
 ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ × ๒  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป 

๕.๒  ส าเนาปริญญาบัตร (หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  กรณี         
ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
                            ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น              
จะถือตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานที่ศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ ์
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 27 มกราคม 2555 

http://www.dit.go.th/
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   ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๔  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)      
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกลุ  (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๕  ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑ ฉบับ   
   ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ ส าเนาถูกต้อง ” ลงชื่อ และวันที่  
ก ากับไว้ทุกฉบับด้วย       

๖. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
                         ๖.๑  ผูส้มัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ข้อ ๓.๒  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มกราคม 2555 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์   
      ๖.๒  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น         
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการค้าภายในจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบ 

       กรมการค้าภายในจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยติดประกาศ ณ กรมการค้าภายใน และเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ ของกรมการค้าภายในที่ http://www.dit.go.th  

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค  ดังนี้  
      ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
  ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้นตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2) 
       ๘.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
     เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
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     ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน              

และเม่ือสอบผ่านภาคภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค            
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 

  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค              
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   

  ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
        การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

         การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       ๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑.3  

      ๑๑.2 กรมการค้าภายในจะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน 
ทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

๑๒.  การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งอ่ืน 

        กรณีที่ส่วนราชการอ่ืนมีต าแหน่งว่างในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน 
หรือใกล้เคียงกันกับต าแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีต าแหน่งว่างสามารถน า
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันในต าแหน่งอ่ืนได้ การน ารายชื่อ         
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้    
โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

            ประกาศ  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕4 

 
 

(นางวัชรี  วิมุกตายน) 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 
 
 

 

  



 
 

หน่วยที่ 1   ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชยป์ฏิบัติการ 
 
1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านการปฏิบัติการ 
ตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมทางการค้า

ตรวจสอบและก ากับการด าเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้สิทธิพิเศษทางการค้า การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค การรักษา
ความเป็นธรรมทางการค้า  ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด  

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ           

โครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
(๑)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน           

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ข้อมูล และสามารถด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 
2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 

3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ทดสอบ

ความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
๑)  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน 
๒)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า 
 
 

…………………………………….. 
 
 
 

  เอกสารหมายเลข 1 



                      

หน่วยที่ 2   ต าแหน่งนักวิชาการช่ังตวงวัดปฏิบัตกิาร 
 
1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชั่งตวงวัด ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านการปฏิบัติการ 
(๑)  ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมาตรวิทยา และข้อก าหนดของ

องค์กรชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัด เพ่ือเสนอแนะการก าหนด
และพัฒนาการตรวจสอบให้ค ารับรอง รวมทั้งก าหนดประเภท วิธีการแสดงปริมาณของสินค้า หีบห่อและ
ก าหนดอายุค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดแต่ละประเภท 

(๒)  เก็บรักษาและสอบเทียบแบบมาตราที่ใช้ในการตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด 
(๓)  ตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่มีระบบการท างานซับซ้อน เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
(๔)  ตรวจสอบปริมาณสินค้าหีบห่อเพ่ือให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกฎหมายก าหนด  
(๕)  ตรวจสอบให้ค ารับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด 

หรือให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด 
(๖)  ปฏิบัติหน้าที่นายตรวจชั่งตวงวัด โดยด าเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อ 

และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(๗)  สนับสนุนด้านเทคนิคในการตรวจสอบเครื่องชั่ งตวงวัด เพ่ือให้การตรวจสอบ                      

มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
(๘)  ประมวลผลข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานชั่งตวงวัด และจัดท ารายงานเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
(๑)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขอรับการตรวจสอบ การขอค า
รับรองเครื่องชั่งตวงวัด และการขอค ารับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด 
หรือให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการด าเนินการได้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ และรวดเร็ว 
  (๒)  ให้บริการข้อมูล รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ให้แก่บุคคลทัว่ไป และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีความรู้ และสามารถพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
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2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ 

โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 

3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ทดสอบ

ความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
๑)  ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
๒)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายชั่งตวงวัด และการบริหารงานชั่งตวงวัดกรมการค้าภายใน 
 
 

…………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 


