ประกาศสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจาปีงบประมาณ 2561
______________________________

ด้ ว ยสานั ก งานคณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า (สขค.) จะดาเนิ น การรั บ สมั ค ร
และคัดเลื อกบุ คคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ประจาปีงบประมาณ 2561
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 38 (3) แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารแข่ง ขัน ทางการค้า
พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 7 (2) ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 และข้อ 9 (1)
แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อ บรรจุแต่งตั้งเข้ารับเป็นพนักงานตาแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก พนัก งานตาแหน่ง ปฏิบัติง าน (จานวนรวม 50 อัต รา
สาหรั บ การบรรจุ และแต่งตั้ง ครั้งแรก) ได้แก่
(1) นักทรัพยากรบุคคล
(2) นักตรวจสอบภายใน
(3) นักการเงินและการบัญชี
(4) นักจัดซื้อและการพัสดุ
(5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(6) นักวางแผนโครงการ
(7) นักจัดการงาน
(8) นักองค์กรสัมพันธ์
(9) นักการต่างประเทศ
(10) นักสืบสวนสอบสวน
(11) นิติกร
(12) นักวิเคราะห์ธุรกิจ
(13) นักเทคโนโลยี
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รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
2. อัตราเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
(1) อัตราเงิ นเดือนระดั บต้ น ซึ่ง ไม่ ต่ากว่า 25,000 บาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามประกาศ
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากาหนด
(2) สวัสดิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดไว้ เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ของพนัก งาน คู่ส มรส และบุต ร เงิน ช่ว ยเหลือ การศึก ษาบุต ร การคลอดบุต ร การสร้า งเสริม สุข ภาพ
การสนับสนุนการทางานและการดารงชีวิต เป็นต้น
(3) สิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดไว้ เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น
รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เลขาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) สามารถทางานให้กับ สขค. ได้เต็มเวลาตามวันเวลาทาการที่กาหนด
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เ ป็น ข้า ราชการหรือ ลูก จ้า งของส่ว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้า ง
ของหน่วยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ส าหรั บผู้ มีลั กษณะต้องห้ ามตาม (6) ให้ มีสิ ทธิสมั ครเพื่ อเข้ ารั บการคัดเลื อกได้
แต่จะมีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานได้ต่อเมื่อพ้นสภาพดังกล่าวแล้ว
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคมวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
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(10) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ยกเว้นในขณะดารงตาแหน่ง
เป็นผู้ได้รับ อนุญาตจากเลขาธิการให้มีส ถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตาม
จารีตประเพณี
(11) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัย
(13) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน
ในบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล
(14) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน โดยมีผลคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือไม่ต่ากว่า 3.00
ในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
(15) มีผ ลคะแนนทดสอบความรู้ภ าษาอัง กฤษมาตรฐานระดับ อุด มศึก ษา
โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกาหนดไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย อาทิ
1) TOEIC ไม่น้อยกว่า 500
2) TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 474
3) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 151
4) TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 53
5) IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4.5
6) CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45
(16) ส่งเอกสารหรือหลักฐานตามที่ สขค. กาหนดครบถ้วน
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
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4. เงื่อนไขการคัดเลือก
(1) ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแข่งขันสมัครได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
(2) การสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน
(3) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหรือตรวจ
พบว่า เอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รับ สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ถือว่า
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือ กครั้งนี้ และไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
(4) ผู้ส มัค รเพื่อ เข้า รับ การคัด เลือ กทุก คนต้อ งลงลายมือ ชื่อ ในใบสมัค รเพื่อ เข้า รับ
การคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จึงจะถือว่าเป็นใบสมัคร
ที่สมบูรณ์ หากไม่ตดิ รูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(5) ผู้ส มัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสามารถแก้ไขคานาหน้าชื่ อตัว ชื่อสกุล หรือเลข
ประจาตัวประชาชนในใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูร ายละเอียดการขอแก้ไข
และ Download แบบคาร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน้า “สารพันปัญหา” ได้ ตั้งแต่วันที่
รับทราบถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
(6) ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และค่าบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลังวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้
(7) ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแข่งขันจะต้องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือก เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ ารับการคัดเลือก ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1) และสถานที่
สอบคัดเลือก หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
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(8) ผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ภิ ก ษุ สามเณร ไม่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ห้ อ งสอบ และเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ
ตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุส ามเณรเรียนวิช าชีพ หรือ สอบคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 รวมถึงผู้ทเี่ ป็นนักพรตหรือนักบวชเช่นกัน
(9) สขค. ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการพิจ ารณาคัด เลือ กผู้มีสิท ธิส มัค รเป็น ผู้ส มัค รเข้า รับ
คัด เลือ กเฉพาะผู้ที่มีคุณ สมบัติค รบถ้ว นและภายในระยะเวลาตามประกาศรับ สมัค รนี้ เป็น ผู้มีสิท ธิ เข้า
รับ การคัดเลือกฯ โดยแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ
https://otcc.thaijobjob.com
ในกรณีที่บุคคลใดไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะถือว่า สขค. ไม่ได้รับเอกสารการสมัคร
ของผู้นั้น
(10) ในกรณี ที่ผู้ ส มัค รสอบคั ดเลื อ กซึ่ง เป็ นข้ าราชการหรือ ลู ก จ้างของส่ ว นราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
จะต้องส่งเอกสารหลักฐานหรือคาสั่งของหน่วยงานเดิมที่แสดงถึงการยืนยันลาออกและกาหนดให้มีผลพ้นสภาพ
เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัด สขค. ก่อนวันที่ สขค. กาหนดเรียกมารายงานตัว
ไม่ฉะนั้นแล้วจะถือว่าผู้สมัครบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (9)
5. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม
ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตาแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น ประจาปีงบประมาณ 2561
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
5.๑ ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต
(1) อ่า นและทาความเข้า ใจเกี่ย วกับ ประกาศรับ สมัค รเข้า รับ การคัด เลือ กฯ
และขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถี่ถ้วนก่อนทาการกรอกใบสมัคร
(2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กาหนดแล้ว จึง ทาการสมัค ร ระบบจะออกแบบฟอร์ม การชาระเงิน ค่า ธรรมเนีย มสอบผ่า นเคาน์เ ตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิม พ์แ บบฟอร์ม การชาระเงิน ค่า ธรรมเนีย มสอบลงในกระดาษขนาด
21 x 29.7 เซ็นติเมตร (A4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟูมข้อมูล
(File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟูมบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
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(4) ในกรณี ไม่ ส ามารถพิม พ์ แบบฟอร์ม การช าระเงิ นค่ าธรรมเนีย มสอบหรื อ
บันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ปุมค้นหาแบบฟอร์ม
การชาระเงิน แต่จ ะไม่ส ามารถแก้ไขข้อมูล ที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกยกเว้น
จะแก้ไขตามข้อ 4.(5)
5.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผ่านเคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(1) น าแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มสอบไปช าระเงิ น ที่ เ คาน์ เ ตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในเวลา
ทาการของธนาคาร
(2) ให้ ผู้ ส มั ค รเพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กตรวจสอบความถู ก ต้ อ งทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ
หลักฐานการชาระเงินจากธนาคารว่า การพิมพ์รายการถูกต้องทั้งในช่องชื่อลูกค้าและช่องเพื่อชาระว่าได้ชาระเงิน
ให้กับ สขค. การรับสมัครเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกจะมีผ ลสมบูรณ์เมื่อชาระเงิน ค่า ธรรมเนียมจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 650 บาท ต่อหนึ่งผู้สมัคร (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) และได้ดาเนิน การครบทุก ขั้น ตอนภายในวัน
เวลาที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 600 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
- ค่าบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 20 บาท
(3) เมื่ อผู้ สมั ครได้ ส มั ครเพื่ อเข้ ารั บการคั ดเลื อกและช าระเงิ นค่ า ธรรมเนี ย ม
การสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(4) ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่ชาระค่า ธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกแล้ว หลังจากปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจะกาหนด
เลขประจาตัวสอบให้ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
5.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพร้อมเลขประจาตัวสอบ
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1) ที่มีเลขประจาตัวสอบเพื่อเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ได้ที่เว็บ ไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com โดยพิมพ์ล งในกระดาษ
ขนาด 21 x 29.7 เซ็นติเมตร (A4) พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1) เพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและลงลายมือชื่อผู้สมัครเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือก

7
สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจาตัวสอบให้นาหลักฐานการชาระเงินไปติดต่อได้ที่
ฝุา ยทรัพ ยากรบุค คลและองค์ก ร (ห้อ ง 20708 ชั้น 7 อาคารกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิช ย์)
โทรศัพท์ 0 2507 5879 ภายในวัน ที่ 16 ตุลาคม 2561 หากพ้นกาหนดให้ถือว่าผู้ ส มัครเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้
5.4 ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยิน
และสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย
ให้ ร ะบุ ความพิ การและความต้อ งการเพื่อ คณะกรรมการดาเนิน การคัด เลือ ก
จะจัด ห้อ งสอบให้ต ามจานวนที่ผู้ส มัครเพื่อเข้า รับ การคัด เลือ กแจ้ง ไว้ในใบสมัค รเพื่อ เข้า รับ การคัดเลือ ก
และพยายามหาสิ่งอานวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันคัดเลือก
6. การคัดเลือกพนักงานประเภทตาแหน่งปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
6.1 การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
โดยใช้วิ ธีการสอบข้อ เขีย น ซึ่ ง ผู้ ส มัค รที่ผ่ านต้ องมี ผ ลคะแนนการสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
6.2 การประเมินภาคความเหมาะสมของตาแหน่ง (ภาค 2)
โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์และแบบทดสอบทางจิตวิทยา
ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
7. การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของ
ผู้เข้ารับการคัดเลือก
7.1 การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
สขค. กาหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธี
ปฏิบัติข องผู ้เ ข้า รับ การคัด เลือ กภาคความรู ้ ค วามสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1) ในวัน ที่ 12
ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com
7.2 การประเมินคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตาแหน่ง (ภาค 2)
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค
ความเหมาะสมของตาแหน่ง (ภาค 2) เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(ภาค 1) ซึ่งต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พร้อมประกาศวัน
เวลา สถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 2) ทาง
เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com
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8. หลัก ฐานและเอกสารที่ต้อ งนาไปในวัน สอบคัด เลือ กภาคความรู้ ค วามสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
8.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
ทีม่ ีเลขประจาตัวสอบ (ตามข้อ 5.3) ต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวา
ของบัตร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาดกว้าง 2.5 เซ็นติเมตร
สูง 3.0 เซ็นติเมตร ใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) หากไม่ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
ข้อเขียน
8.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นซึ่งทางราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐออกให้ โดยผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวในการเข้าสอบทั้งสองวันของการสอบคัดเลือก
หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 8.1 หรือ 8.2 ไม่มีสิทธิเ ข้า สอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ ประกาศแยกตามตาแหน่งที่สมัคร โดยเรียงลาดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและภาคความเหมาะสมของตาแหน่งรวมกันแล้ว
สูงสุดลงมาตามลาดับ หากได้คะแนนรวมกันเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่ า
และบั ญชีผู้ ได้รั บ การคัดเลือ กให้ใ ช้ไ ด้ไ ม่เ กิน 1 ปีนับ แต่วัน ประกาศขึ้น บัญ ชี ผู้ไ ด้รับ การคัด เลือ ก เว้น แต่
ที่สานักงานประกาศกาหนดไว้
10. หลั ก ฐานและเอกสารที่ ต้ อ งนามายื่ น ในวั น สอบคั ด เลื อ กภาคความเหมาะสม
ของตาแหน่ง (ภาค 2) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
(1) บั ต รประจาตั ว ผู้ เ ข้ า สอบภาคความเหมาะสมของตาแหน่ ง (ภาค 2) ที่ มี
เลขประจาตัวสอบจากเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่
2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้ านขวา
ของใบสมัคร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาดกว้าง 2.5
เซ็นติเมตร สูง 3.0 เซ็นติเมตร ใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) หากไม่ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
คัดเลือก
(2) ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษาและต้นฉบับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript
of Records) ที่ระบุสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งที่ใช้สมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องก่อนหรือไม่ห ลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
คือ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 พร้อมสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
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(3) ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
(4) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ าไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(7) สด.๘ สด.๙ สด.๔๓ กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเพศชาย
(8) เอกสารแสดงผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กาหนดไว้ ข้อ 3 (15)
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
บุ ค คลใดไม่ ยื่ น หลั ก ฐานและเอกสาร และหรื อ ไม่ เ ข้ า สอบภาคความเหมาะสมของ
ตาแหน่ง (ภาค 2) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
(1) ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายคือ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งหรือขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่า ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 หรือขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริงจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง
หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยกเลิกคาสั่งนั้น แล้ว แต่กรณี
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
(3) การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเตรียมการด้านบริหารงานบุคคล
โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รายงานตั ว ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://www.otcc.or.th และ
https://otcc.thaijobjob.com จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสนใจรับทราบการประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ฝุายทรัพยากรบุคคลและองค์กรจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ ได้รับการคัดเลือกโดยตรง
เป็นรายบุคคลส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ลงทะเบียน และสาเนาส่งทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เพื่อแจ้งให้ทราบเบื้องต้น ก่อน ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร หากผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ ภ ายหลั ง ต้องแจ้ งฝุ ายทรั พยากรบุ คคลและองค์ก ร สานัก งานคณะกรรมการการแข่ง ขัน ทางการค้า
ให้ ทราบโดยเร็ว
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(4) สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วันนับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
บนจดหมายลงทะเบียนและส าเนาส่งทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อแจ้งให้ทราบเบื้องต้นก่อน
ตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏในเอกสารการสมั ค ร หากผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่ ภ ายหลั ง ต้ อ งแจ้ ง
ฝุ า ยทรัพยากรบุคคลและองค์กร สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ทราบโดยเร็ว
(5) ผู้มีสิทธิรายงานตัวจะต้องมารายงานตัว โดยทาหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับ
การบรรจุแต่งตั้ง และจัดทาสัญญาการรักษาความลับ เพื่อยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
กรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเข้ามารายงานตัว ภายในวันและเวลาที่กาหนดไว้ได้
ผู้มีสิทธิรายงานตัว แจ้งเหตุผลและความจาเป็นให้เลขาธิการทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่สานักงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว โดยให้เลขาธิการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในการอนุญาต ให้ผู้นั้นส ามารถ
ยื่นหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายหลังเวลาที่กาหนด
หากผู้มีสิทธิรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งไม่มารายงานตัว หรือไม่ทาสัญญารักษาความลับ
ในวันรายงานตัว แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ที่เลขาธิการอนุญาตให้สามารถยื่นหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับ
การบรรจุแต่งตั้งภายหลัง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุแต่งตั้ง และให้สานักงานเรียกผู้ ได้การคัดเลือก
ในบัญชีลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรายงานตัวแทน
(6) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือคาสั่งของหน่วยงานเดิมที่แสดงถึงการยืนยันลาออก และกาหนดให้มีผลพ้นสภาพ
เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัด สขค. ที่มีผลก่อนวันรายงานตัว ไม่ฉะนั้นแล้ว
จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
12. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ได้รั บการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลื อก หากมีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ ให้เป็นอัน ยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และให้สานักงานเรียกผู้ที่อยู่
ในลาดับถัดไปขึ้นมาแทน
(1) ผู้นั้นได้รับการบรรจุตาแหน่งที่สอบได้แล้ว
(2) ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุไว้ในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว หรือไม่มีหนังสือยืนยัน ความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
หรือ ไม่ ทาสัญ ญาการรัก ษาความลับ แล้ว แต่ก รณี เว้น แต่ก รณีมีเ หตุจาเป็น ไม่ส ามารถดาเนิน การได้
และเลขาธิการอนุญาต ซึ่งต้องแจ้งเหตุผลและความจาเป็นเสนอต่อเลขาธิการภายใน 5 วัน ทาการนับแต่วันที่
สานักงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว
(4) ผู้นั้นไม่ยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นหนังสือ หรือไม่ทาสัญญา
รักษาความลับในวันรายงานตัว แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ที่เลขาธิการอนุญาตให้สามารถยื่นหนังสือยืนยันความประสงค์
เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายหลัง
(5) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสานักงานกาหนด
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13. การขอทราบคะแนนผลการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวน
แต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารถขอทราบคะแนนผลการคัดเลือกได้ภายใน 15 วัน
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้
อนึ่ง หากปรากฏว่าในการดาเนินการสอบคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาแก้ไข
หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

บัญชีแนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่
สิงหาคม 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจาปีงบประมาณ 2561
______________________________

รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
01
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
พนักงาน
ตาแหน่งประเภท
ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
มีลั กษณะงานที่เ กี่ย วกับ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ส รุ ปรายงาน จั ดท าข้ อ เสนอ ข้อ เท็ จจริ ง ตรวจสอบข้อ มูล วางแผน
ร่วมด าเนิ นการวางแผน และประสานงาน เพื่ อการวางระบบมาตรฐาน การวางหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการบริ หารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกาหนดตาแหน่ง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาหรืออบรมพนักงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณและวินัย
การพ้นสภาพ การคุ้มครองระบบคุณธรรม การประสานงานกับองค์กรกลางพนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ
สังคมวิทยา หรือ จิตวิทยา

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1) ด้านเหตุผล
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) ด้านมิตสิ ัมพันธ์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
กลุ่มตาแหน่งที่ 1
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงาน
นักสืบสวนสอบสวน
นักองค์กรสัมพันธ์
นักการต่างประเทศ
นิติกร

2
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
02
นักตรวจสอบภายใน
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
พนักงาน
ตาแหน่งประเภท
ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลัก ฐาน การ
ทาสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล
ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง การจัดทารายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน การร่วมดาเนินการวางแผน การทางานของสานัก งานหรือ โครงการ เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งาน
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด การชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1) ด้านเหตุผล
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) ด้านตัวเลข
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มตาแหน่งที่ 2
นักตรวจสอบภายใน
นักการเงินและการบัญชี
นักจัดซื้อและการพัสดุ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
นักวางแผนโครงการ
นักเทคโนโลยี

3
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

03

นักการเงินและการบัญชี
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ศึกษา ตรวจสอบข้อมูล และดาเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน
และบัญชี จัดทาบัญชีการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) จัดทาทะเบียนคุมเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ เอกสารรายงานความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
และรายงานการเงินของส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง จัดทาและจัดสรรงบประมาณ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน
ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับและจ่าย วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จัดทาประมาณการรายได้รายจ่ายประจาปี การนาเงินส่งคลัง
ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชีที่ตนรับผิดชอบ ติดตามและประสานการทางานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสานักงาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญ ชี
หรือการเงิน

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้สามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1) ด้านเหตุผล
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) ด้านตัวเลข
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มตาแหน่งที่ 2
นักตรวจสอบภายใน
นักการเงินและการบัญชี
นักจัดซื้อและการพัสดุ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
นักวางแผนโครงการ
นักเทคโนโลยี

4
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

04

นักจัดซื้อและการพัสดุ
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุน รวบรวม ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบ
และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทารายละเอีย ดบัญ ชีห รือ ทะเบีย นคุม
ทรัพ ย์สิน เกี่ย วกับ คุณ ลัก ษณะเฉพาะของวัส ดุใ ห้ส ามารถตรวจสอบได้ส ะดวก สารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแเซ็นติเมตรวัสดุและครุภัณฑ์ใน
ครอบครองของสานักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุด หรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานของสานักงาน จั ดทา
ร
ะ
บ
บ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Government Procurement (e-GP) จัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จัดทาข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS
จัดทาทะเบียนคุมทรัพ ย์สิน ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสานักงาน ชี้แจงให้รายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัส ดุที่
ตนรับ ผิด ชอบแก่ห น่ว ยงานอื่น เอกชน หรือ ประชาชนทั่ว ไป จัด เก็บ ข้อ มูล เบื้อ งต้น ทาสถิติ ปรับ ปรุง หรือ จัด ทาฐานข้อ มูล หรือ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของสานั กงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี
การเงิน รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้สามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1) ด้านเหตุผล
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) ด้านตัวเลข
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
กลุ่มตาแหน่งที่ 2
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นักตรวจสอบภายใน
นักการเงินและการบัญชี
นักจัดซื้อและการพัสดุ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
นักวางแผนโครงการ
นักเทคโนโลยี

5
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

05

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ น โยบายและการวางแผนด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า
และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทางบประมาณรายปีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผนประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเปูาหมายของสานักงาน หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึ งประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวโยง
สัมพันธ์กับการแข่งขันทางการค้า เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของสานักงานและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการร่วมเสนอความเห็นต่อนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิ การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี หรือ เที ยบได้ ไม่ ต่ากว่า นี้ใ นสาขาวิชาหรือ ทาง นิติศ าสตร์ วิ ศวกรรมศาสตร์ ทาง
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือการเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสถิติ

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1) ด้านเหตุผล
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) ด้านมิตสิ ัมพันธ์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
กลุ่มตาแหน่งที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงาน
นักสืบสวนสอบสวน
นักองค์กรสัมพันธ์
นักการต่างประเทศ
นิติกร

6
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

06

นักวางแผนโครงการ
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวางแผนงานให้ บ รรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการ การก าหนดกลยุ ท ธ์
ในการบริหารภารกิจ รายละเอียดการปฏิบัติงานในภารกิจ รวมทั้งการระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จาเป็นให้แต่ละส่วนของภารกิจ เพื่อให้
ภารกิจสามารถดาเนินงานได้ ควบคุมการดาเนินภารกิจให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้ ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ
เพื่อให้การดาเนินโครงการภาพรวมทั้งหมดของสานักงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของภารกิจและบุคคล และรายงานผลการดาเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสานักงานทราบถึง
ความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ การวิเคราะห์การใช้เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดาเนินโครงการด้วยเทคนิค
วิธีการที่ทันสมัยในการดาเนินงานโครงการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ใ นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ ท างคอมพิ ว เตอร์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1) ด้านเหตุผล
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) ด้านตัวเลข
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มตาแหน่งที่ 2
นักตรวจสอบภายใน
นักการเงินและการบัญชี
นักจัดซื้อและการพัสดุ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
นักวางแผนโครงการ
นักเทคโนโลยี

7
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

07

นักจัดการงาน
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานและการบริหาร ซึ่งปฏิบัติตามแต่จะได้รับคาสั่งโดย
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน ไม่จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่นการติดต่อนัดหมาย จัดงาน
รับรอง และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุม ทางวิชาการ และ
รายงานอื่น ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่ว ยงานและบุค คลต่า ง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
หรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งของเลขาธิการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น
งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์
สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสังคมวิทยา

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(4) ด้านเหตุผล
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(5) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(6) ด้านมิตสิ ัมพันธ์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
กลุ่มตาแหน่งที่ 1
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงาน
นักสืบสวนสอบสวน
นักองค์กรสัมพันธ์
นักการต่างประเทศ
นิติกร

8
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

08

นักองค์กรสัมพันธ์
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน การคิดกลยุทธ์และนโยบายองค์กร การประสานงานทางด้านสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การจัดการในภาวะวิกฤติการวางแผนและวางกลยุทธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสานักงาน การโฆษก การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานองค์กรเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบสถานการณ์ การสารวจรวบรวมรับฟังความคิด การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์การจัดปาฐกถา
การจัดสัมมนาการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือผลงานของสานักงานหรือของ
คณะกรรมการ หรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพรข้อมูลและเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างสานักงานกับประชาชน การเผยแพรกิจกรรมความ
เคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ของสานักงานทางสื่อมวลชน การแปลและเรียบเรียงข่าวสารประจาวัน และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์และสรุป ข่า วประจาสัป ดาห์ การจัด ทาสื่อ ที่ทัน สมัย และมีป ระสิท ธิภ าพการวางแผน และ
เผยแพร่บทความในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับสานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ จิตวิทยา

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1)
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2)
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3)
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ด้านเหตุผล
ด้านความจา
ด้านมิตสิ ัมพันธ์

กลุ่มตาแหน่งที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงาน
นักสืบสวนสอบสวน
นักองค์กรสัมพันธ์
นักการต่างประเทศ
นิติกร

9
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
09
นักการต่างประเทศ
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
พนักงาน
ตาแหน่งประเภท
ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
มีลักษณะงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย
และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นผู้แทนของสานักงานหรือประเทศไทยในการดาเนินการด้านการจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ
การเผยแพร่กฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยในภาพรวมในเวทีระหว่างประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย
และกฎหมายแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ การเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
การแข่ง ขัน ทางการค้า ในด้า นกิจ การต่า งประเทศ การติด ต่อ ประสานงานกับ องค์ก รกากับ ดูแ ลการ แข่ง ขัน ของต่า งประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนการแปลเอกสาร
และร่างหนังสือโตตอบเป็นภาษาต่างประเทศ ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ จัดทาแผนงาน
ดาเนินการรวมทั้งขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ การดาเนินการ
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ไดรับทุนมาศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศไทย ตลอดจนอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1)
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2)
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3)
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ด้านเหตุผล
ด้านความจา
ด้านมิตสิ ัมพันธ์
กลุ่มตาแหน่งที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงาน
นักสืบสวนสอบสวน
นักองค์กรสัมพันธ์
นักการต่างประเทศ
นิติกร

10
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
10
นักสืบสวนสอบสวน
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
พนักงาน
ตาแหน่งประเภท
ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการปูองกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ดาเนินการเฝูาระวัง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
การรวบรวมพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดีเพื่อพิสูจน์ความผิด และการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิ ด
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาเนินคดี
กับผู้กระทาผิดในกรณีที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียน หรือมีเหตุอันควรสงสัย หรือมีผู้กระทาความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อร้องเรียน
ที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรี ยน การพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวน และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
ทางอิเล็กทรอนิก ส์ เศรษฐศาสตร์ นิเ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อ สารมวลชน การบริห ารธุร กิจ การบัญ ชี การเงิน รัฐ ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1) ด้านเหตุผล
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2) ด้านความจา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) ด้านมิตสิ ัมพันธ์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มตาแหน่งที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงาน
นักสืบสวนสอบสวน
นักองค์กรสัมพันธ์
นักการต่างประเทศ
นิติกร

11
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

11

นิติกร
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานด้า นกฎหมายตามพระราชบัญ ญัติก ารแข่งขัน ทางการค้า พ 2560 .ศ . ในการรวบรวม
สานวน ประสานงานทางด้านคดีปกครอง ช่วยปฏิบัติงานและให้คาปรึกษาที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย เช่น พัสดุ การเงิน ฯลฯ ปฏิบัติงาน
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ จั ด ทานิ ติ ก รรม ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และ
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านและให้ คาปรึ ก ษาในการรวบรวม ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน พยาน จดบันทึก นัด
หมาย เตรียมพยาน และติดตามพยาน พร้อมทั้งติดตามผลการส่งจดหมาย ปฏิบัติงานและให้คาปรึกษาเกี่ย วกับระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
และจริยธรรม รวมถึงการศึกษา การวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในสานวนคดี สรุปความเห็น คาฟูอง คาให้ก าร คาคู่ค วาม และ
บัญ ชีพ ยาน ติด ตามงานคดี และจัด ทารายงานคดี สรุป ความเห็น เสนอ เพื่อ รายงานผลการพิจ ารณา ต่อผู้บังคับบั ญชา และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1)
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2)
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3)
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ด้านเหตุผล
ด้านความจา
ด้านมิตสิ ัมพันธ์

กลุ่มตาแหน่งที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงาน
นักสืบสวนสอบสวน
นักองค์กรสัมพันธ์
นักการต่างประเทศ
นิติกร

12
รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป

12

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
พนักงาน
ปฏิบัติงาน

มี ลั ก ษณะงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ส ารวจ วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ สิ น ค้ า บริ โ ภค อุ ป โภคและบริ ก าร ทั้ งใน
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วางแผน
กาหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าในเชิงเศรษฐศาสตร์ การติดตามพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันทางการค้า การเสริมสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจที่อาจส่งผลให้เกิดการจากัด
การแข่งขันหรือผูกขาดทางการค้า รวมถึงการกาหนดและออกแบบเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสนับสนุนการวิจัยด้านตลาดและการ
กาหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค 1)
(100 คะแนน)
กาหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา ๐9.00 – 12.00 น.
วิชาความรู้ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(1)
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(2)
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3)
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 .
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาความสามารถ (50 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ด้านเหตุผล
ด้านความจา
ด้านตัวเลข

กลุ่มตาแหน่งที่ 2
นักตรวจสอบภายใน
นักการเงินและการบัญชี
นักจัดซื้อและการพัสดุ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
นักวางแผนโครงการ
นักเทคโนโลยี
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รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครลาดับที่
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภท
ลักษณะงานโดยทั่วไป
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