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                                      ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 ที ่  4 / 2565  

        เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

      ------------------------------ 

  ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 6 ต าแหน่ง 16 อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
จ านวน 7 อัตรา ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่งนิติกร จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จ านวน 3 อัตรา ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (2) แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561 ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 10 วรรคหนึ่ง และข้อ 11 วรรคหนึ่ง และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ              
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ     
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.  ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ จ านวน 16 อัตรา ดังนี้ 
                 (1) นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 7 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 

     (2) นักวิชาการพัสดุ   จ านวน 2 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 
     (3) นิติกร     จ านวน 2 อัตรา   ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท 
     (4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 3 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 
     (5) นักวิชาการพาณิชย์    จ านวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 

             (6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 
                     2.  ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์  
                               ระยะเวลาการจ้างเริ่มตั้งแต่วันท าสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อสัญญา               
ได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี  

      ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน พนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าทุกปีตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 รวมทั้ง ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
เช่น การลา การรับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง           
ไปปฏิบัติงาน ประกันสังคม เป็นต้น 
                     3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
                          3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                                 (1) มีสัญชาติไทย 
                                 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
       (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                                                                             /(4) ไม่เป็นผู้มีกาย...                       
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                                 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ       
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                                 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่              
ในพรรคการเมือง 
                                 (6) ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

       (9) ไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 

หมำยเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค           
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้  ทั ้งนี ้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี            
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม            
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

     3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

4. การรับสมัคร 
                         4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่            
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

          (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปทีเ่ว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th 
หรือ https://ditp.thaijobjob.com 

          (2) กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยอัตโนมัติ 

        (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน าไปพิมพ์ในภายหลัง 

                ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

 
 

/(4) น าแบบฟอร์ม... 
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        (4) น าแบบฟอร์มการช าระเงิน ข้อ (3) ไปช าระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บ
หลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 4.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 330 บาท 
           (1) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท 
        (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท

เมื่อสมัครและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
     4.3 ผู้ สมัครสอบที่ ช าระค่าธรรมเนี ยมการสอบแล้ว  จะได้ รับเลขประจ าตัวผู้ สมัคร                 

โดยก าหนดเลขประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 

5 เงื่อนไขในการสมัคร  

   5.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง
ที่สมัครและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา            
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา                
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา            
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

  5.2 การสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว       
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

  5.3 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง           
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้               
เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบและผู้สมัครไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ  

  5.4 ผู้สมัครสามารถกรอกข้อความที่ระบุต าแหน่งที่ต้องการสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนด วัน เวลา สถานที่       
ในการประเมินสมรรถนะ  

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(อาคาร 1 ตึกริมน้ า) ชั้น 6 ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  ส านักบริหารกลาง และทางเว็บไซต์ของ            
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.thaijobjob.com ภายในวันที่           
2 มีนาคม 2565 หัวข้อ “รับสมัครงาน” ทั้งนี้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

/7. หลักเกณฑ์และ...                         
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร                         
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินสมรรถนะจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์             

โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน 
ผู้สมัครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป  ดังนี้  

7.1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของทางราชการและความรู้เฉพาะต าแหน่ง)  

- วิชาความรู้ทั่วไป (50 คะแนน) เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561               
และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ 

- วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) (ทดสอบความรู้โดยแยกเป็นวิชาของ               
แต่ละต าแหน่ง) 

7.2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(คุณลักษณะส่วนบุคคล) 

เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีทดสอบอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของคุณลักษณะส่วนบุคคล          
กับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ           
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ และ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับ         
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) อาคารกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ า) ชั้น 6 ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง และ                
ทางเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.thaijobjob.com            
ภายในที่ 17 มีนาคม 2565 ทัง้นี้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

8.  หลักฐานการสมัครทีจ่ะต้องน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  

     8.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้และ            
มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน 

     8.2 บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว          
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ               
บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น และลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน 

9.  หลักฐานการสมัครทีจ่ะต้องน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
     9.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 

records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศสอบ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา 
และอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 
/ในกรณีที่ไม่สามารถ... 

http://www.ditp.go.th/
https://ditp.thaijobjob.com/


 
 

 
 

- 5 - 
 
     ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

     9.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

     9.3 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  ได้แก่ ใบส าคัญการสมรส ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)            
ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทหารกองเกิน (ใบ สด.9) 
ใบส าคัญทหารกองหนุน (ใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

              ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับในเอกสารหลักฐานทุกฉบับด้วย 

หมายเหตุ : กรณีมีความจ าเป็นต้องประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ 9.1 - 9.3 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับ ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มายัง                
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี                 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 

10. เกณฑ์การตัดสิน                           
      10.1 ผู้สมัครที่ผ่านและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการ

สัมภาษณ ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
      10.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน

สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
      10.3  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ           

ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน         
จะให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

      10.4 การจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นไปตามล าดับ            
ที่สอบได้ โดยบรรจุตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควร 

11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ               

ที่สอบได้ ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ า) ชั้น 6 
ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง และทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
www.ditp.go.th  หรือ https://ditp.thaijobjob.com ภายในวันที่  28 มีนาคม 2565 ทั้งนี้  บัญชีดังกล่าว            
ให้ใช้ได้ไมเ่กิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 

12. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ ตามทีก่รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก าหนด 
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13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีละ 2 ครั้ง ตามปีบัญชี คือ 

     ครั้งที่ 1 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 
                         ครั้งที่ 2 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  

 

               ประกาศ   ณ วันที่   11   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

                             ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 
                                                                       (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)  
                   อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   
 
 
 
 
 
 
               
             ส าเนาถูกต้อง 
 
 
      (นางพิมพ์พนิต  อุ่นโอสถ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งที่ 1 

ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 

การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล 
การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  (1) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ของเงินกองทุนส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการ
บัญชี ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

    (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือพร้อม
ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

 (3) จัดท างบเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรร
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

 (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (5) ก ากับดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ - จ่ายเงิน
เพ่ือให้การรับ – จ่ายเงินของเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของเงินกองทุนฯ 

 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการ ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนว่ยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้ 
             (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง            
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     4. ด้ำนกำรบริกำร 
         (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ         
ในระดับเบี้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้         
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 

/(2) จัดเก็บข้อมูล... 
 



 
 
 

         (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
อัตรำว่ำง  จ านวน  7  อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานคลัง 
คุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง 

                        ส าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตร ีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย 

                        หรือสถานศกึษาที ่ก.พ. รับรอง ในสาขาวชิาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิา 

                        ใดวชิาหนึ่งหรือ หลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 

ค่ำตอบแทน   เดือนละ 18,000 บาท ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้า  
                                ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  
สิทธิประโยชน์   ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
                                ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  
ระยะเวลำกำรจ้ำง   นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะประเมินผลการ 
                                ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

-------------------------------------------------------- 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งที่ 2 

 

ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด

ของพัสดุเพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวาง
ระบบเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

       1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
            (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
               (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
            (3) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
            (4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 

            (5) จ าหน่ายพัสดุ เมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 
เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 

            (6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เก่ียวข้องกับพัสดุ 
            (7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

      (8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         2. ด้ำนกำรวำงแผน 

       วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
             (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
   4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำชี้แจงเกี่ยวกับงำนพัสดุที่ตนมีควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ 
       (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 

/อัตรำว่ำง.. 
 
 



 
 

อัตรำว่ำง    จ านวน  2  อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัสดุ 

คุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง 
    ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคณุวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จากมหาวิทยาลยั 

                                    หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสำขำวิชำ 
 

ค่ำตอบแทน   เดือนละ 18,000 บาท ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง 
                               ประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

สิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

-------------------------------------------------------- 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งที่ 3 

 
ชื่อต ำแหน่ง  นิติกร  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
          ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่าง
และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดท านิติกรรม 
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย และ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      

        1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) การรวบรวม และศึกษาข้อมูลในงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ       
     (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิตกิรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย   
                          (3) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ       

        2. ด้ำนกำรวำงแผน 
       วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

   (1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
             (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบี้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  
       (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
กฎหมาย  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

อัตรำว่ำง    จ านวน  2  อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ 
คุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง 

   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จากมหาวิทยาลยั 

                        หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์  
ค่ำตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง 
                               ประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  
สิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  
ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
-------------------------------------------------------- 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งที่ 4 

 
ชื่อต ำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่นคง ในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) รวมรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

      (2) รวมรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
    (3.) วิเคราะห์นโยบายของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
    (4) ส ารวจ รวมรวมและประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์
ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
    (5) ศึกษาวิเคราะห์และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
    (6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
    (7) รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
    (8) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คณะท างานกลั่นกรอง
โครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคณะท างานกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย 

                  (9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

        2. ด้ำนกำรวำงแผน 
       วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

         /3. ด้ำนกำรประสำนงำน… 
 
 



 
 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
             (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

   4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ
คณะกรรมการ การจัดท าแผนงาน โครงการ การประเมินผลการด าเนินงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      
       (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะกรรมการ 
การจัดท าแผนงานโครงการ การประเมินผลการด าเนินงาน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

อัตรำว่ำง    จ านวน  3  อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่ส านักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
คุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง 
   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย 
                                   หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา    

ค่ำตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง 
                               ประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

สิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

-------------------------------------------------------- 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งที่ 5 

 
ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชาการพาณิชย์  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

          ปฏิบัติงานทางวิชาการพาณิชย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล 
สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ เพ่ือจัดท าข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ การให้บริการข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศ และการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) จัดท าข้อมูลและให้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 

       (2) พัฒนาความรู้ความสามารถแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในด้านการค้าระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสมรรถนะในการส่งออก ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือแก่สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ       

  (3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านการส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งอ านวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า และการลงทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า 
     (4) ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของส านักงบประมาณ (e-Budgeting) 
ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS) : ระบบการรายงานทาง
การเงิน แผน - ผลรับจ่าย และ Take Survey (การส ารวจความคิดเห็น/พึงพอใจ) รวมทั้ง ระบบงานกองคลัง             
(Progress) การจัดท าแผนงานประจ าปี และการเบิกจ่ายของงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
     (5) ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระยะยาว (3 - 5 ปี) การใช้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและประจ าปี     
                 (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
             (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

/4. ด้ำนกำรบริกำร... 
 
 



  
 
   4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการค้าระหว่างประเทศในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและ
สามารถด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ        
       (2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ             
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
อัตรำว่ำง    จ านวน  1  อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่ส านักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
คุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง 
   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย 
                         หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
                      สารสนเทศศาสตร์ การบัญชี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)  
                      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการจัดการ 

ค่ำตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง 
                               ประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

สิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

-------------------------------------------------------- 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ต าแหน่งที่ 6 

 
ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
          ปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ในหน่วยงานของกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิค
วิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายในและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

                  1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการท า
สัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับ
หลักฐานที่เกิดข้ึนจริง  
      ( 2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนฯ การเงิน  พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารด้านอ่ืนๆ ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือดูแลให้การใช้เงินกองทุนฯ และทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
    (3) ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารเงินกองทุนฯ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และ
การบริหารด้านอ่ืนๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้เงินกองทุนฯ และทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
    (4) ร่วมจัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ เพ่ือเสนอผลการตรวจสอบ 
ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงานและน าไปพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไป 
    (5) ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความประหยัดและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
    (6) ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืม 
และการจ่ายเงินทดรองราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้ 
    (7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    (8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุภารกิจที่
ก าหนดไว้ทีก่ าหนดไว้ 
 
 
 
 

        / 2. ด้ำนกำรวำงแผน... 
 



 
 
         2. ด้ำนกำรวำงแผน 

      (1) วางแผนการด าเนินงานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

    (2) ประชุมสัมมนา การจัดท างบประมาณ การเงิน เพ่ือร่วมก าหนดนโยบายให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบ  
                   3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
             (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
        (3) ชี้แจงข้อมูลเหตุผลของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์    
ภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

         4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุ งการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ                     
และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา 
ข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา 
และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบอยู่ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์      
       (2) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบในระดับต้น          
แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
อัตรำว่ำง    จ านวน  1  อัตรา 
 - ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง 
   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย 

         หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใด 
        วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 

ค่ำตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง 
                               ประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

สิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  

ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

 --------------------------------------------------------  



ข้อปฏิบัติและค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขำ้สอบ 

 

1. ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบศูนย์สอบและวันที่สอบของตนเองที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ หากไปสอบผิดศูนย์สอบ หรือผิดวัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้สอบ  

2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์สอบ หากไม่สวม
หนา้กากจะไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้สอบ  

3. ผู้เข้าสอบควรไปถึงศูนย์สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 45 นาที และทุกคนต้องได้รับการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง หากอุณหภูมิกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

4. การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบที่ป้ายประกาศรายชื่อ ต้องมีการเว้นระยะห่าง  

5. การรอเข้าห้องสอบไม่ควรรวมตัวหรือจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด ควรเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 
1.5 - 2 เมตร  

6. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนให้พร้อม กรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน         
ไม่อนุญาตให้เขา้สอบ  

7. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน ากระเป๋าใส่เงินใบเล็กและโทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่องแล้วใส่ถุงพลาสติกใสเข้า
ห้องสอบ โดยวางไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่งสอบ และห้ามน าขึ้นมาในระหว่างที่อยู่ในห้องสอบทุกกรณีมิฉะนั้นจะถือว่า
ทุจริตการสอบและตัดสิทธิ์ในการสอบทันท ี

8. ห้ามน าต าราหรือเอกสารต่าง ๆ เข้ามาในห้องสอบ  

9. ห้ามผู้เข้าสอบสวมหรือพกพานาฬิกาอัจฉริยะ (Smart watch) เข้าหอ้งสอบ  

10. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที  

11. ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ด าเนินการผ่านพ้นไปแล้ว 60 นาที นับแต่
เริ่มสัญญาณให้เข้าสอบ และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดค าตอบและ/หรือกระดาษค าตอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าสอบจึงควรท ากิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 

12. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้คุมสอบหรือคณะกรรมการด าเนินการสอบจะบันทึกไว้ที่
กระดาษค าตอบ และจะไม่พิจารณาให้คะแนนทุกวิชา 

13. ห้ามน าข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

14. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผู้เข้าสอบวางสมุดค าตอบ และ/
หรือกระดาษค าตอบนั้นไว้บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดค าตอบ และ/หรือ
กระดาษค าตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตการสอบ 

15. เมื่อสอบเสร็จให้เดินทางกลับทันที ไม่ควรรวมตัวหรือจับกลุ่มพูดคุย  

 


