
 

 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 
______________________________ 

 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  (สขค.) จะด าเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 (3) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  
พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 7 (2) ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 และข้อ 9 (1) 
แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับเป็นพนักงานต าแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก พนักงานต าแหน่งปฏิบัติงาน (จ านวนรวม 50 อัตรา 

ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก) 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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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 
2. อัตราเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

(1) อัตราเงินเดือนระดับต้น ซึ่งไม่ต่ ากว่า 25,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ 
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก าหนด  

(2) สวัสดิการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดไว้ เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ของพนักงาน คู่สมรส และบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร การคลอดบุตร การสร้างเสริมสุขภาพ 
การสนับสนุนการท างานและการด ารงชีวิต เป็นต้น 

(3) สิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดไว้ เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

 
3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม 
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) สามารถท างานให้กับ สขค. ได้เต็มเวลาตามวันเวลาท าการที่ก าหนด 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง

ของหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม (6) ให้มีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกได้ 

แต่จะมีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานได้ต่อเมื่อพ้นสภาพดังกล่าวแล้ว 
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(9) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจ

ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ 
เป็นที่รังเกียจแก่สังคมวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
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(10) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ยกเว้นในขณะด ารงต าแหน่ง 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตาม
จารีตประเพณ ี

(11) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย 

(13) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน
ในบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล 

(14) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน  โดยมีผลคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือไม่ต่ ากว่า 3.00 
ในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

(15) มีผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนดไม่ต่ ากว่าระดับ B1 หรือมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย อาท ิ

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. ก าหนดครบถ้วน 

 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 



4 
  

4. เงื่อนไขการคัดเลือก 

(1) ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกแข่งขันสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

(2) การสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน 

(3) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครเพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกหรือตรวจ
พบว่า เอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ถือว่า
ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 

(4) ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก จึงจะถือว่าเป็นใบสมัคร
ที่สมบูรณ์ หากไมติ่ดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ 

(5) ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกสามารถแก้ไขค าน าหน้าชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลข
ประจ าตัวประชาชนในใบสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไข
และ Download แบบค าร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน้า “สารพันปัญหา” ได้ ตั้งแต่วันที่
รับทราบถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น 

(6) ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
และค่าบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลังวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้ 

(7) ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือก เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) และสถานที่
สอบคัดเลือก หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
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(8) ผู้สมัครที่เป็นภิกษุ สามเณร ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบคัดเลือก 
หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 รวมถึงผู้ทีเ่ป็นนักพรตหรือนักบวชเช่นกัน 

(9) สขค. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้สมัครเข้ารับ
คัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและภายในระยะเวลาตามประกาศรับสมัครนี้ เป็นผู้มีสิทธิ เข้า
รับการคัดเลือกฯ โดยแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ 
https://otcc.thaijobjob.com 

ในกรณีที่บุคคลใดไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะถือว่า สขค. ไม่ได้รับเอกสารการสมัคร
ของผู้นั้น 

(10) ในกรณีที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
จะต้องส่งเอกสารหลักฐานหรือค าสั่งของหน่วยงานเดิมที่แสดงถึงการยืนยันลาออกและก าหนดให้มีผลพ้นสภาพ
เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอ่ืนนอกสังกัด สขค. ก่อนวันที่ สขค. ก าหนดเรียกมารายงานตัว 
ไมฉ่ะนั้นแล้วจะถือว่าผู้สมัครบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (9) 

 
5. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

เปิดรับสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (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
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

 

5.๑ ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต  

(1) อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 
และข้ันตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถี่ถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร  

(2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ก าหนดแล้วจึงท าการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด 
21 x 29.7 เซ็นติเมตร (A4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟูมข้อมูล 
(File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟูมบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพ่ือพิมพ์ในภายหลัง  
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(4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือ
บันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ปุุมค้นหาแบบฟอร์ม
การช าระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกยกเว้น 
จะแก้ไขตามข้อ 4.(5) 
 

5.2 ขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผ่านเคาน์เตอร์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

(1) น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในเวลา 
ท าการของธนาคาร 

(2) ให้ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบความถูกต้องทันทีที่ได้รับ
หลักฐานการช าระเงินจากธนาคารว่า การพิมพ์รายการถูกต้องทั้งในช่องชื่อลูกค้าและช่องเพ่ือช าระว่าได้ช าระเงิน
ให้กับ สขค. การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระ เงิน ค่าธรรมเนียมจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 650 บาท ต่อหนึ่งผู้สมัคร (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) และได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน
เวลาที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 600 บาท  

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท  

- ค่าบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 20 บาท  

(3) เมื่อผู้สมัครได้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกและช าระเงินค่าธรรมเนียม 
การสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

(4) ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกแล้ว หลังจากปิดรับสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะก าหนด
เลขประจ าตัวสอบให้ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
 

5.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพร้อมเลขประจ าตัวสอบ 
ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก

ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) ที่มีเลขประจ าตัวสอบเพื่อเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com โดยพิมพ์ลงในกระดาษ
ขนาด 21 x 29.7 เซ็นติเมตร (A4) พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) เพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและลงลายมือชื่อผู้สมัครเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือก 
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ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจ าตัวสอบให้น าหลักฐานการช าระเงินไปติดต่อได้ที่
ฝุายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (ห้อง 20708 ชั้น 7 อาคารกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 
โทรศัพท์ 0 2507 5879 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หากพ้นก าหนดให้ถือว่าผู้สมัครเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี ้

 
5.4 ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยิน 

และสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย 

ให้ระบุความพิการและความต้องการเพื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
จะจัดห้องสอบให้ตามจ านวนที่ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแจ้งไว้ในใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
และพยายามหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันคัดเลือก 
 

6. การคัดเลือกพนักงานประเภทต าแหน่งปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 

6.1 การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
 โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านต้องมีผลคะแนนการสอบความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

6.2 การประเมินภาคความเหมาะสมของต าแหน่ง (ภาค 2) 
 โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์และแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 

7. การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของ 
ผู้เข้ารับการคัดเลือก 

7.1 การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
สขค. ก าหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธี
ปฏิบัติของผู ้เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) ในวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต ์https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com 

 

7.2 การประเมนิคัดเลือกภาคความเหมาะสมของต าแหน่ง (ภาค 2) 
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค

ความเหมาะสมของต าแหน่ง (ภาค 2) เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค 1) ซึ่งต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พร้อมประกาศวัน 
เวลา สถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 2) ทาง
เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com 

https://otcc.thaijobjob.com/
https://otcc.thaijobjob.com/
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8. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

8.1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1)
ทีมี่เลขประจ าตัวสอบ (ตามข้อ 5.3) ต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวา
ของบัตร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาดกว้าง 2.5 เซ็นติเมตร 
สูง 3.0 เซ็นติเมตร ใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) หากไม่ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
ข้อเขียน 

8.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนซึ่งทางราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐออกให ้โดยผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวในการเข้าสอบท้ังสองวันของการสอบคัดเลือก 

หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 8.1 หรือ 8.2 ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

 
9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประกาศแยกตามต าแหน่งที่สมัคร โดยเรียงล าดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมของต าแหน่งรวมกันแล้ว
สูงสุดลงมาตามล าดับ หากได้คะแนนรวมกันเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า
และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่
ที่ส านักงานประกาศก าหนดไว้ 

 
10. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสม

ของต าแหน่ง (ภาค 2) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

(1) บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมของต าแหน่ง (ภาค 2) ที่มี
เลขประจ าตัวสอบจากเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 
2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวา
ของใบสมัคร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาดกว้าง 2.5 
เซ็นติเมตร สูง 3.0 เซ็นติเมตร ใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) หากไม่ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
คัดเลือก 

(2) ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษาและต้นฉบับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records) ที่ระบุสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งที่ใช้สมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  
คือ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 พร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
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(3) ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 

(4) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  

(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(6) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

(7) สด.๘ สด.๙ สด.๔๓ กรณีผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกเป็นเพศชาย  

(8) เอกสารแสดงผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดไว้ข้อ 3 (15) 
พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบภาคความเหมาะสมของ
ต าแหน่ง (ภาค 2) ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ 

 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง  
(1) ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งวันที่ที่ได้รับ

อนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายคือ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 หรือขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริงจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง 
หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยกเลิกค าสั่งนั้น แล้วแต่กรณี 
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

(3) การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือเตรียมการด้านบริหารงานบุคคล 
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารายงานตัวผ่านเว็บไซต์  https://www.otcc.or .th และ 
https://otcc.thaijobjob.com จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสนใจรับทราบการประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ฝุายทรัพยากรบุคคลและองค์กรจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ ได้รับการคัดเลือกโดยตรง
เป็นรายบุคคลส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน และส าเนาส่งทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
เพ่ือแจ้งให้ทราบเบื้องต้นก่อน ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร หากผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ภายหลัง ต้องแจ้งฝุายทรัพยากรบุคคลและองค์กร ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ให้ทราบโดยเร็ว 
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(4) ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วันนับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
บนจดหมายลงทะเบียนและส าเนาส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือแจ้งให้ทราบเบื้องต้นก่อน 
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร หากผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลัง ต้องแจ้ง
ฝุายทรัพยากรบุคคลและองค์กร ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ทราบโดยเร็ว 

(5) ผู้มีสิทธิรายงานตัวจะต้องมารายงานตัว โดยท าหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับ
การบรรจุแต่งตั้ง และจัดท าสัญญาการรักษาความลับ เพ่ือยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 

กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้ามารายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 
ผู้มีสิทธิรายงานตัวแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้เลขาธิการทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว โดยให้เลขาธิการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในการอนุญาต ให้ผู้นั้นส ามารถ
ยื่นหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายหลังเวลาที่ก าหนด 

หากผู้มีสิทธิรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งไม่มารายงานตัว หรือไม่ท าสัญญารักษาความลับ
ในวันรายงานตัว แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ที่เลขาธิการอนุญาตให้สามารถยื่นหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับ
การบรรจุแต่งตั้งภายหลัง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุแต่งตั้ง และให้ส านักงานเรียกผู้ ได้การคัดเลือก
ในบัญชีล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรายงานตัวแทน 

(6) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือค าสั่งของหน่วยงานเดิมที่แสดงถึงการยืนยันลาออก และก าหนดให้มีผลพ้นสภาพ
เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัด สขค. ที่มีผลก่อนวันรายงานตัว ไม่ฉะนั้นแล้ว
จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 

12. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หากมีกรณีอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ดังนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และให้ส านักงานเรียกผู้ที่อยู่
ในล าดับถัดไปข้ึนมาแทน 

(1) ผู้นั้นได้รับการบรรจุต าแหน่งที่สอบได้แล้ว 
(2) ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุไว้ในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว หรือไม่มีหนังสือยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 

หรือไม่ท าสัญญาการรักษาความลับ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจ า เป็นไม่สามารถด า เนินการได้ 
และเลขาธิการอนุญาต ซึ่งต้องแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อเลขาธิการภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่
ส านักงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว 

(4) ผู้นั้นไม่ยืนยันความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นหนังสือ หรือไม่ท าสัญญา
รักษาความลับในวันรายงานตัว แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ที่เลขาธิการอนุญาตให้สามารถยื่นหนังสือยืนยันความประสงค์
เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายหลัง 

(5) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามส านักงานก าหนด 
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13. การขอทราบคะแนนผลการคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวน

แต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารถขอทราบคะแนนผลการคัดเลือกได้ภายใน 15 วัน
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได ้

อนึ่ง หากปรากฏว่าในการด าเนินการสอบคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาแก้ไข
หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได ้
 

ประกาศ  ณ  วันที่          สิงหาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร) 
อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่ 

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 



 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่         สิงหาคม 2561 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2561  

______________________________ 

 

รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 01 นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ ข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล วางแผน  

ร่วมด าเนินการวางแผน และประสานงาน เพื่อการวางระบบมาตรฐาน การวางหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง  การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาหรืออบรมพนักงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณและวินัย 
การพ้นสภาพ การคุ้มครองระบบคุณธรรม การประสานงานกับองค์กรกลางพนักงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน 
รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ 
สังคมวิทยา หรือ จิตวิทยา  
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

(100 คะแนน) 
ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  

เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 
วิชาความรู้ (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านมิตสิัมพันธ์ 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 1 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงาน 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักองค์กรสัมพันธ ์

นักการต่างประเทศ 
นิติกร 



2 
  

 

รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 02 นักตรวจสอบภายใน 
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การ

ท าสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล
ตรงกับหลักฐานท่ีเกิดขึ้นจริง การจัดท ารายงานการตรวจสอบ เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงาน การร่วมด าเนินการวางแผน การท างานของส านักงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด การชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

(100 คะแนน) 
ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  

เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 
วิชาความรู้ (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านตัวเลข 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 2 
นักตรวจสอบภายใน 

นักการเงินและการบัญช ี
นักจัดซื้อและการพัสด ุ

นักวิเคราะหธ์ุรกิจ 
นักวางแผนโครงการ 

นักเทคโนโลย ี
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 03 นักการเงินและการบัญชี 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ศึกษา ตรวจสอบข้อมูล และด าเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน

และบัญชี จัดท าบัญชีการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) จัดท าทะเบียนคุมเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ เอกสารรายงานความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
และรายงานการเงินของส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง จัดท าและจัดสรรงบประมาณ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน 
ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่าย วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จัดท าประมาณการรายได้รายจ่ายประจ าปี การน าเงินส่งคลัง 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชีที่ตนรับผิดชอบ ติดตามและประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกส านักงาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี 
หรือการเงิน  
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้สามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
(100 คะแนน) 

ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  
เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 

วิชาความรู้ (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านตัวเลข 
 
 
 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 2 
นักตรวจสอบภายใน 

นักการเงินและการบัญช ี
นักจัดซื้อและการพัสด ุ

นักวิเคราะหธ์ุรกิจ 
นักวางแผนโครงการ 

นักเทคโนโลย ี
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 04 นักจัดซื้อและการพสัด ุ

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุน รวบรวม ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบ

และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุม
ทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้สามารถตรวจสอบได้สะดวก  ส ารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแเซ็นติเมตรวัสดุและครุภัณฑ์ใน
ครอบครองของส านักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุด หรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานของส านักงาน จัดท า
ร ะ บ บ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Government Procurement (e-GP) จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จัดท าข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS 
จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ช้ีแจงให้รายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่
ตนรับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่น เอกชน หรือประชาชนทั่วไป จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของส านักงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี
การเงิน รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์  

  
หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้สามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
(100 คะแนน) 

ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  
เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 

วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านตัวเลข 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 2 
นักตรวจสอบภายใน 

นักการเงินและการบัญช ี
นักจัดซื้อและการพัสด ุ

นักวิเคราะหธ์ุรกิจ 
นักวางแผนโครงการ 

นักเทคโนโลย ี



5 
  

รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 05 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกับการวิ เ ค ราะห์น โยบายและการวา งแผนด้ านการแข่ งขั นทางการค้ า  

และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท างบประมาณรายปีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผนประมวลแผน พิจารณา 
เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเปูาหมายของส านักงาน หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวโยง
สัมพันธ์กับการแข่งขันทางการค้า เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของส านักงานและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
หรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการร่วมเสนอความเห็นต่อนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือการเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  คอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสถิติ  
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

(100 คะแนน) 
ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  

เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 
วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านมิตสิัมพันธ์ 

 
 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 1 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงาน 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักองค์กรสัมพันธ ์

นักการต่างประเทศ 
นิติกร 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 06 นักวางแผนโครงการ 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการวางแผนงานให้บรรลุถึ งวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การก าหนดกลยุทธ์  

ในการบริหารภารกิจ รายละเอียดการปฏิบัติงานในภารกิจ รวมทั้งการระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จ าเป็นให้แต่ละส่วนของภารกิจ เพื่อให้
ภารกิจสามารถด าเนินงานได้ ควบคุมการด าเนินภารกิจให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ 
เพื่อให้การด าเนินโครงการภาพรวมทั้งหมดของส านักงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของภารกิจและบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานทราบถึง
ความก้าวหน้าและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ การวิเคราะห์การใช้เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการด าเนินโครงการด้วยเทคนิค
วิธีการที่ทันสมัยในการด าเนินงานโครงการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการบริหารธุรกิจ  
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
(100 คะแนน) 

ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  
เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 

วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านตัวเลข 

 
 
 
 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 2 
นักตรวจสอบภายใน 

นักการเงินและการบัญช ี
นักจัดซื้อและการพัสด ุ

นักวิเคราะหธ์ุรกิจ 
นักวางแผนโครงการ 

นักเทคโนโลย ี
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 07 นักจัดการงาน 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหาร ซึ่งปฏิบัติตามแต่จะ ได้รับค าสั่งโดย 

ไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น  การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน  การติดต่อนัดหมาย จัดงาน
รับรอง และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง  รายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอื่น ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
หรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งของเลขาธิการ หรือมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น 
งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคาร
สถานท่ี งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

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

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
(100 คะแนน) 

ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 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) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

(4) ด้านเหตผุล 
(5) ด้านความจ า 
(6) ด้านมิตสิัมพันธ์ 

 
กลุ่มต าแหน่งที่ 1 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงาน 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักองค์กรสัมพันธ ์

นักการต่างประเทศ 
นิติกร 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 08 นักองค์กรสัมพันธ ์

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานท่ีเกี่ยวกับการวางแผน การคิดกลยุทธ์และนโยบายองค์กร การประสานงานทางด้านสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร การจัดการในภาวะวิกฤติการวางแผนและวางกลยุทธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของส านักงาน การโฆษก การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานองค์กรเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบสถานการณ์ การส ารวจรวบรวมรับฟังความคิด การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์การจัดปาฐกถา 
การจัดสัมมนาการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือผลงานของส านักงานหรือของ
คณะกรรมการ หรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพรข้อมูลและเป็นสื่อเช่ือมโยงระหว่างส านักงานกับประชาชน การเผยแพรกิจกรรมความ
เคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ของส านักงานทางสื่อมวลชน การแปลและเรียบเรียงข่าวสารประจ าวัน และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์และสรุปข่าวประจ าสัปดาห์ การจัดท าสื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการวางแผน และ
เผยแพร่บทความในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับส านักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา  นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ จิตวิทยา 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

(100 คะแนน) 
ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  

เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 
วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านมิตสิัมพันธ์ 

 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 1 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงาน 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักองค์กรสัมพันธ ์

นักการต่างประเทศ 
นิติกร 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 09 นักการต่างประเทศ 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย

และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นผู้แทนของส านักงานหรือประเทศไทยในการด าเนินการด้านการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ 
การเผยแพร่กฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยในภาพรวมในเวทีระหว่างประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย
และกฎหมายแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ การเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้าในด้านกิจการต่างประเทศ การติดต่อประสานงานกับองค์กรก ากับดูแลการ แข่งขันของต่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนการแปลเอกสาร
และร่างหนังสือโตตอบเป็นภาษาต่างประเทศ ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ จัดท าแผนงาน 
ด าเนินการรวมทั้งขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ การด าเนินการ
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ไดรับทุนมาศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศไทย ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้เช่ียวชาญหรืออาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา  นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภาษาต่างประเทศ  คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

(100 คะแนน) 
ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  

เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 
วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านมิตสิัมพันธ์ 

 
กลุ่มต าแหน่งที่ 1 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงาน 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักองค์กรสัมพันธ ์

นักการต่างประเทศ 
นิติกร 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 10 นักสืบสวนสอบสวน 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการปูองกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ด าเนินการเฝูาระวัง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน 

การรวบรวมพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดีเพื่อพิสูจน์ความผิด และการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด าเนินคดี
กับผู้กระท าผิดในกรณีที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียน หรือมีเหตุอันควรสงสัย หรือมีผู้กระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อร้องเรียน
ที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวน และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์  นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 

(100 คะแนน) 
ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  

เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 
วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านมิตสิัมพันธ์ 

 
 
 

 
กลุ่มต าแหน่งที่ 1 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงาน 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักองค์กรสัมพันธ ์

นักการต่างประเทศ 
นิติกร 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 11 นิติกร 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ  .ศ  .2560  ในการรวบรวม

ส านวน ประสานงานทางด้านคดีปกครอง ช่วยปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย เช่น พัสดุ การเงิน ฯลฯ ปฏิบัติงาน
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ จัดท านิติกรรม ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา ในการรวบรวม ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน พยาน จดบันทึก นัด
หมาย เตรียมพยาน และติดตามพยาน พร้อมทั้งติดตามผลการส่งจดหมาย ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
และจริยธรรม รวมถึงการศึกษา การวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในส านวนคดี สรุปความเห็น ค าฟูอง  ค าให้การ ค าคู่ความ และ
บัญชีพยาน ติดตามงานคดี และจัดท ารายงานคดี สรุปความเห็นเสนอ เพื่อรายงานผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร ์
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
(100 คะแนน) 

ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  
เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 

วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านมิตสิัมพันธ์ 

 
 
 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 1 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงาน 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักองค์กรสัมพันธ ์

นักการต่างประเทศ 
นิติกร 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 12 นักวิเคราะห์ธุรกิจ 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน 
ต าแหน่งประเภท ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์วิจัย เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าบริโภค อุปโภคและบริการ ทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วางแผน 
ก าหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าในเชิงเศรษฐศาสตร์ การติดตามพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันทางการค้า การเสริมสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจที่อาจส่งผลให้เกิดการจ ากัด
การแข่งขันหรือผูกขาดทางการค้า รวมถึงการก าหนดและออกแบบเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสนับสนุนการวิจัยด้านตลาดและการ
ก าหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
วุฒิการศึกษา 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธรุกิจ 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
(100 คะแนน) 

ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  
เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 

วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านตัวเลข 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 2 
นักตรวจสอบภายใน 

นักการเงินและการบัญช ี
นักจัดซื้อและการพัสด ุ

นักวิเคราะหธ์ุรกิจ 
นักวางแผนโครงการ 

นักเทคโนโลย ี
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครล าดับที่ 13 นักเทคโนโลยี 
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หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) 
(100 คะแนน) 

ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  
เวลา ๐9.00 – 12.00 น. 

วิชาความรู้  (50 คะแนน) วิชาความสามารถ (50 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ  .2526  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) ด้านเหตผุล 
(2) ด้านความจ า 
(3) ด้านตัวเลข 

 
 
 

กลุ่มต าแหน่งที่ 2 
นักตรวจสอบภายใน 

นักการเงินและการบัญช ี
นักจัดซื้อและการพัสด ุ

นักวิเคราะหธ์ุรกิจ 
นักวางแผนโครงการ 

นักเทคโนโลย ี
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