
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
เร่ือง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

และสถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบและวิธีปฏิบตัิของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
_________________________ 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้มีการประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยได้ด าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม  
ถึงวันที ่4 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การสอบคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ที่  ๑๖/2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก จึงขอประกาศ ดังนี้ 

ข้อ 1 รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 
ต าแหน่ง บัญชีหมายเลข 

นักทรัพยากรบุคคล 1 
นักตรวจสอบภายใน 2 

นักการเงินและการบัญชี 3 
นักจัดซื้อและการพัสดุ 4 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
นักวางแผนโครงการ 6 

นักจัดการงาน 7 
นักองค์กรสัมพันธ์ 8 
นักการต่างประเทศ 9 
นักสืบสวนสอบสวน 10 

นิติกร 11 
นักวิเคราะห์ธุรกิจ 12 
นักเทคโนโลยี 13 

/อนึ่ง หากปรากฏว่า... 



2 
 

อนึ่ ง หากปรากฎว่าในภายหลังผู้สมัครมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2561 ถือว่าเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

ข้อ 2 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

วันและเวลาสอบ รายวิชา สถานที่สอบ 
วันเสาร์ที่ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ประตูห้องสอบเปิดเวลา ๐๘.๔๕ น. 
ประตูห้องสอบปิดเวลา  09.15 น. 

วิชาความรู้ 
วิชาความสามารถ 

อาคารมหิตลาธิเบศร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ : แผนที่สถานที่สอบโปรดดูที ่www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com/  

ข้อ 3 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีจะเข้าสอบคัดเลือก 
(1) ผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและเหมาะสม

กับสถานที่สอบ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีแขน (ห้ามสวมเสื้อยืด) สวมกระโปรง (ที่ไม่สั้น
เกินไป) หรือกางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงรัดรูป) ห้ามสวมเสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้ายีนส์หรือ
ผ้าลูกฟูกทุกชนิด และให้สวมรองเท้าหุ้มส้นปิดนิ้วเท้า (ห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าเปิดส้นหรือเปิดนิ้วเท้า) 
 สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวม
เสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้ายีนส์และผ้าลูกฟูกทุกชนิด และกางเกงขายาวทรงรัดรูป) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ให้
สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าเปิดส้น หรือเปิดนิ้วเท้า) 
 หากเจ้าหน้าที่คุมสอบพิจารณาเห็นว่าผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

(2) ผู้ที่จะเข้าสอบคดัเลือกที่อยู่ในสภาพมึนเมา หรือมีกลิ่นสุรา หรือมีหลักฐานการเสพของ
มึนเมา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

(3) ผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกต้องเตรียมเอกสารเพ่ือน ามาแสดงตนในการเข้าสอบต่อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยหลักฐานแสดงตนที่น ามาแสดงต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกไว้ในการสมัครสอบทั้งตัวสะกดชื่อ
และนามสกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ดังต่อไปนี้  

(ก) บัตรประจ าต ัวผู ้เข ้าสอบภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(ภาค ๑) (ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกข้อเขียนพร้อมเลขประจ าตัวสอบ) ที่มีเลขประจ าตัวสอบ 
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของบัตร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง 
ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 3.0 เซนติเมตร ใช้กระดาษอัดภาพ
โดยเฉพาะ) หากไม่ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบข้อเขียน 

(ข) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนซึ่งทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐออกให้ ที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อเจ้าหน้าทีคุ่มสอบก่อนเข้าห้องสอบ  

/ (4) ผู้ที่จะเข้าสอบ... 
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ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานใดหลักฐานหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
(4) ผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
(5) ผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกที่มาถึงห้องสอบหลังจากเจ้าหน้าที่คุมสอบปิดประตูห้องแล้ว 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

ข้อ 4 ข้อปฏิบัติส าหรับการน าสิ่งของเข้าห้องสอบ 
(1) อนุญาตให้ผู ้เข้าสอบคัดเลือกน าเฉพาะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเข้าห้องสอบ โดยใส่ไว้ 

ในถุงซิปล็อกทีเ่จ้าหน้าที่คุมสอบจัดให้ และวางไว้ใต้ที่นั่งสอบ  
(2) ห้ามน าเครื่องเขียนและอุปกรณ์อ่ืนเข้าห้องสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่คุมสอบได้จัดเตรียมเครื่อง

เขียนที่จ าเป็นให้ไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว 
(3) ห้ามน าสิ่งของอ่ืนใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยค านวณ นาฬิกาทุกชนิด 

กล้องถ่ายรูป กระดาษ เอกสาร ยกเว้นบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ๑) 
(ใบสมัครเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกข้อเขียนพร้อมเลขประจ าตัวสอบ)  และหากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนถือว่าทุจริตใน

การสอบ ต้องยุติการสอบทันที และเจ้าหน้าที่คุมสอบจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบและผู้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 

อนึ่ง เจ้าหน้าที่คุมสอบไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ข้อ 5 ข้อปฏิบัติในห้องสอบก่อนเริ่มการสอบ 
(1) เมื่อเข้าในห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องไปนั่งทันทีตามเลขที่นั่งสอบที่มีเลข

ประจ าตัวสอบ และเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนของตนเอง  ห้ามลุกเดินในห้องสอบหรือหันไปพูดคุยกับผู้เข้า
สอบคนอ่ืน 

(2) ผู้เข้าสอบต้องวางบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนซึ่งทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐออกให้ ไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบในระหว่างลงนามผู้เข้าสอบ  
หากตรวจพบว่า ชื่อ นามสกุล เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานที่น ามาแสดง 
ผู้เข้าสอบต้องออกจากห้องสอบ และไปติดต่อที่ห้องอ านวยการสอบข้อปฏิบัติในระหว่างการสอบคัดเลือก 

 ข้อ ๖  ข้อปฏิบัติในระหว่างการสอบ 
(1) ห้ามเปิดหรือท าแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาต  เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบประกาศอนุญาต

จึงเปิดแบบทดสอบได ้
(2) ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องอ่านค าอธิบายบนหน้าปกแบบทดสอบอย่างละเอียด (ถ้ามี) 

และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของแบบทดสอบอย่างเคร่งครัด 
(3) การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบมีผลต่อการตรวจด้วยเครื่องตรวจ

กระดาษค าตอบ ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องใช้ดินสอด าที่มีความเข้มสองบีเท่านั้น ระบายให้ด าเข้มเต็มวงกลม  
ห้ามใช้ดินสอสีหรือปากกา ในกรณีที่ต้องการแก้ไขค าตอบต้องใช้ยางลบลบค าตอบเดิมออกให้สะอาด หากผู้เข้าสอบ
คัดเลือกไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบและคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก จะไม่รับผิดชอบ
ต่อผลการตรวจกระดาษค าตอบ 

/ (4) ไม่อนุญาต... 
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(4) ไม่อนุญาตให้ผู ้เข้าสอบไปห้องน้ า ตั ้งแต่เข้าห้องสอบ จนถึงเวลา 09.20 น.และ
ช่วงเวลา 10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาสอบ เมื่อต้องการไปห้องน้ าในระหว่างการสอบผู้เข้าสอบต้องยกมือ
ขออนุญาต เจ้าหน้าที่คุมสอบจะพิจารณาด าเนินการตามเหตุจ าเป็นเป็นรายกรณี 

(5) ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(6) ผู้เข้าสอบที่นั่งสอบผิดที่เมื่อเริ่มการสอบแล้ว ถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที 

ข้อ 7 ข้อปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดการสอบ 
(1) เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบประกาศหมดเวลาสอบ ผู้ เข้าสอบคัดเลือกต้องหยุดท า

แบบทดสอบทันที หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ 
(2) ห้ามผู ้ เ ข้าสอบคัดเลือกออกจากห้องสอบจนกว่า เจ้าหน้าที ่คุมสอบจะเก็บ

แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และบัตรประจ าตัวผู้ เข้าสอบของผู้ เข้าสอบในห้องครบทุกคน และ
อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบออกจากห้องสอบได้  

(3) ห้ามผู้เข้าสอบคัดเลือกน าแบบทดสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดย
เด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ 

ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือก จะพิจารณาไม่ตรวจกระดาษค าตอบ และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในครั้งนี้ทันที 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ หรือทุจริตหรือกระท าการใดที่ส่อเจตนาว่าจะทุจริต
ในการสอบ เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบจะเชิญผู้ เข้าสอบผู้นั้นออกจากห้องสอบและงดตรวจค าตอบทุกวิชา  
และด าเนินการตามตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเรื่องมาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบและ
ผู้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ 

ข้อ 8 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของต าแหน่ง 
(ภาค ๒) 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสม
ของต าแหน่ง (ภาค ๒)  ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธี
ปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของต าแหน่ง (ภาค ๒) ทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th และ
https://otcc.thaijobjob.com/ 

ประกาศ  ณ  วันที่     12     ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(นายปองคุณ  สุภาวิตา) 
ประธานกรรมการด าเนินการคัดเลือก 


