ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าด้วยข้าราชการซึ่งสมัครใจเปลี่ยนเป็นพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2561
______________________________

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
อัต ราเงิน เดือ นใหม่ สวัส ดิก ารและสิท ธิป ระโยชน์ สาหรับ ข้า ราชการซึ่ง สมัค รใจเปลี่ย นเป็น พนัก งาน
ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งหน่วยงาน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (14) มาตรา 89 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยข้าราชการ
ซึง่ สมัครใจเปลี่ยนเป็นพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่แจ้งความจานงตามมาตรา 90 ซึ่งสมัครใจ
เปลี่ยนเป็นพนักงานของสานักงาน
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสานักงาน
“คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เพื่อประเมินคุ ณลักษณะ
และดาเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุแต่งตัง้ เป็นพนักงานและดารงตาแหน่งในสานักงาน
“การคัดเลือก” หมายความว่า การพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของข้าราชการ ตามประกาศของสานักงานโดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือทดสอบการปฏิบัติงาน หรือวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่ คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นสมควร เพื่อให้ได้บุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงานของสานักงาน
“บรรจุ” หมายความว่า การรับข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงาน
“แต่งตั้ง” หมายความว่า การสั่งให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้ผ่านการคัดเลือก
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ข้อ 4 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ และคาวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ
______________________________

ข้อ 5 ให้ มี ค ณะอนุ กรรมการประเมิน คุณลั กษณะคณะหนึ่ง จานวนไม่เกิ นสามคน โดยมี
เลขาธิก ารเป็น ประธานอนุก รรมการประเมิน คุณลัก ษณะ และให้เ ลขาธิก ารพิจ ารณาคัด เลือกและเสนอ
รายชื่อ ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีความเหมาะสม เป็นอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ
โดยอาจกาหนดให้มีเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 6 ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนิ นการประเมินคุณลักษณะของข้าราชการและคัดเลือกข้าราชการตามขั้นตอน
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 - 4 ท้ายระเบียบนี้
(2) กาหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารการประเมิน คุณ ลัก ษณะของข้า ราชการเพิ่ม เติม
จากที่กาหนดไว้ ใ นเอกสารท้า ยระเบีย บนี้ โดยให้พิจ ารณาความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และศัก ยภาพ
ของข้าราชการเป็ น สาคัญ เพื่อ ให้ สานั กงานสามารถบรรจุแ ต่ง ตั้ง ข้า ราชการให้ ดารงตาแหน่ง ที่เ หมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สานักงาน
(3) เสนอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะและรายชื่อข้าราชการ
ที่ ผ่ า นคั ด เลื อ กตามข้ อ 13 และข้ า ราชการผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานตามข้ อ 15
ต่ อ คณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังการดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) แก้ไขปรับปรุงกาหนดวันและเวลาที่ปรากฏในเอกสารท้ายระเบียบนี้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของสานักงาน
(5) กระทาการอื่น ใดที่จาเป็น ในการปฏิบัติต ามระเบีย บนี้ เพื่อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์
ในการประเมินคุณลักษณะของข้าราชการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสานักงาน
หมวด 2
การประเมินคุณลักษณะข้าราชการ
______________________________

ข้อ 7 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พนั ก งานของสานั ก งานที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ คุ ณ ลั ก ษณะ
หรือ ประสบการณ์ที่เ หมาะสมกับ คุณ สมบัติเ ฉพาะตาแหน่ง ตามที่ไ ด้กาหนดไว้ ใ นเอกสารหมายเลข 2
ท้ายระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะดาเนินการประเมินข้าราชการด้ว ยความยุติธ รรม
และโปร่งใส โดยคานึงถึงความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของสานักงานเป็นสาคัญ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการภายใต้หมวดนี้
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ข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะกาหนดจานวนพนักงานในแต่ล ะตาแหน่ง
ที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 2 ท้ายระเบียบนี้ ภายใต้อัตรากาลัง ของแต่ล ะฝ่ายตามตาแหน่งที่ส านักงาน
ประกาศกาหนด โดยให้ พิจ ารณาจากความต่อเนื่องในการปฏิบัติง านของสานัก งานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
และให้ข้าราชการยื่นแบบแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่ง พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อขอรับการประเมิน
เข้า สู่ ต าแหน่ ง งานที่ ต้ อ งการได้ ไ ม่ เ กิ น 3 ต าแหน่ ง ตามล าดั บ ความต้ อ งการ โดยให้ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอน
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายระเบียบนี้
ทั้งนี้ ข้าราชการที่ยื่นแบบแสดงความประสงค์ตามวรรคแรก ต้องมีคุณสมบัติประจาตาแหน่ง
ตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายระเบียบนี้ ซึง่ กาหนดให้มีตาแหน่ง ดังนี้
(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
ข้อ 9 คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งของข้าราชการ
จากเอกสารที่ข้าราชการยื่นต่อคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้ หากตาแหน่งใด
มีความจาเป็น คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะอาจดาเนินการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ที่จะดารงตาแหน่ง
ข้อ 10 การให้คะแนนและการตัดสินของคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ ให้พิจารณา
ข้อมูลตามที่ป รากฏในเอกสารที่ข้าราชการยื่นต่อคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ และข้อมูล อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนตามข้อ 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และต้องเข้าทดสอบสมรรถนะตามที่สานักงานกาหนดต่อไป
ข้อ 12 การประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ตาแหน่ง ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ พิ จ ารณาให้ ค ะแนนข้ า ราชการเรี ย ง
ตามลาดับคะแนนของข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 11 สาหรับ แต่ล ะตาแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 2
ท้ายระเบียบนี้
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(2) ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะคัดเลือกและจัดให้ข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์
ตามข้อ 11 เข้าสู่ตาแหน่งงานตามลาดับคะแนนที่เรียงจากสูงสุดของแต่ละตาแหน่ง โดยจานวนของข้าราชการ
ที่ได้รับการจัดเข้าสู่ตาแหน่งต้องไม่เกิน จานวนตาแหน่งที่สานักงานประกาศกาหนด ทั้งนี้ หากข้าราชการผู้ใด
ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าสู่ตาแหน่งงานได้มากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้พิจารณาลาดับความประสงค์ดารงตาแหน่ง
ที่ข้าราชการได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามแบบแสดงความประสงค์การดารงตาแหน่งในเอกสารหมายเลข 1
ท้ายระเบียบนี้ ในการจัดข้าราชการผู้นั้นเข้าสู่ตาแหน่ง
(3) กรณีข้าราชการได้คะแนนเท่ากัน ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะมีมติชี้ขาด
ว่าจะให้ข้าราชการผู้ใดสมควรได้รับคะแนนสูงกว่า
ทั้งนี้ หากข้าราชการคนใดไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะเพื่อดารงตาแหน่ง ใดที่ตนแสดง
ความประสงค์ ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะดาเนินการประเมินข้าราชการผู้นั้นใหม่ ในตาแหน่งอื่น
ที่คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นสมควร โดยให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับในกรณีที่ข้าราชการ
แสดงความประสงค์ที่จะดารงตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดในหมวดนี้มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13 เมื่ อคณะอนุ กรรมการประเมิ นคุ ณลั กษณะพิ จารณาคั ดเลื อกข้ าราชการแล้ วเสร็ จ
ให้สานักงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก และให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะเสนอ
ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังการคัดเลือกแล้วเสร็จ
ข้อ 14 ข้าราชการที่มสี ิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติและดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อในประกาศของสานักงานตามข้อ 13
(2) ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตามตาแหน่งที่ได้รับพิจารณา
คัดเลือกต่อเลขาธิการตามเอกสารหมายเลข 4 ท้ายระเบียบนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ข้าราชการที่ผ่าน
การคัดเลือกและประสงค์จะทาหนังสือแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง แต่มีความจาเป็นไม่สามารถ
ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลและความจาเป็นให้เลขาธิการทราบภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่สานักงานประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้เลขาธิการมีอานาจวินิจฉัย ชี้ขาดในการอนุญาต
ให้ข้าราชการผู้นั้นสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายหลังเวลาที่กาหนด
(3) หากข้าราชการผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ไม่ ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเข้ารับ
การบรรจุ แต่งตั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือ ไม่ไ ด้รับ อนุญ าตให้ ยื่น แบบแสดงความประสงค์เ ข้า รับ
การบรรจุแต่งตั้งภายหลังเวลาที่กาหนดตาม (2) ให้ถือว่าสละสิทธิ ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในตาแหน่งงาน
ที่ มี ค วามสาคั ญ และจาเป็ น และเพื่ อ ประโยชน์ ข องสานั ก งาน คณะอนุ ก รรมการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อาจพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์คะแนนตามข้อ 11 ในล าดับถัดไป หรือที่ คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณลักษณะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ข้อ 15 ให้สานักงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิ ทธิได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงาน
และให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะเสนอผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุม
คณะกรรมการครั้งแรกหลังจากที่ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยให้ข้าราชการทดลองการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
120 วัน ตามที่สานักงานกาหนด
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ข้อ 16 พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บนี้ เ ป็ น พนั ก งานตามระเบี ย บ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ าว่าด้ว ยการบริห ารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า และการบริหารงานบุคคลใดที่นอกเหนือระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด 3
หลักเกณฑ์คานวณเงินเดือน
______________________________

ข้อ 17 กรณีข้าราชการผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้ รับการบรรจุแต่งตั้ง ตามหมวด 1
ที่ก่อนวันพ้นจากราชการดารงตาแหน่งระดับบริหาร ระดับอานวยการ ระดับทรงคุณวุฒิ นักวิชาการพาณิชย์
หรือนิติกร ให้คานวณเงินเดือนจากเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการ
คูณด้วย 1.8 บวกด้วยเงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเป็นประจาทุกเดือน
จากทางราชการในอัตราที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการ
ข้อ 18 กรณีข้าราชการผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้ รับการบรรจุแต่งตั้ง ตามหมวด 1
ที่ก่อนวันพ้นจากราชการดารงตาแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปริญญาตรี) ให้คานวณเงินเดือนจากเงินเดือน
ที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการ คูณด้วย 1.7 บวกด้วยเงินประจาตาแหน่ง
เงินเพิ่มพิเศษ และเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเป็นประจาทุกเดือนจากทางราชการในอัตราที่ข้าราชการผู้นั้น
ได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการ
ข้อ 19 กรณีข้าราชการผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้ รับการบรรจุแต่งตั้ง ตามหมวด 1
ที่ก่อนวันพ้นจากราชการดารงตาแหน่งประเภททั่วไป (ระดับต่ากว่าปริญญาตรี) ให้คานวณเงินเดือนจากเงินเดือน
ที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการ คูณด้วย 1.6 บวกด้วยเงินประจาตาแหน่ง
เงินเพิ่มพิเศษ และเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเป็นประจาทุกเดือนจากทางราชการในอัตราที่ข้าราชการผู้นั้น
ได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการ
ข้อ 20 ให้ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ เมื่อมีคาสั่ง
ให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของสานักงานเรียบร้อยแล้ว
หมวด 4
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พื้นฐาน
______________________________

ข้อ 21 ในหมวดนี้
“บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
“คู่สมรส” หมายความว่า สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
“บุตร” หมายความว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
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ข้อ 22 ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ที่มีบิดามารดา
คู่ส มรส หรือ บุต รที่ยังไม่บ รรลุนิติภ าวะจานวนไม่เ กิน สามคน ให้ไ ด้รับ สิท ธิเบิก ค่ารัก ษาพยาบาลเท่า กับ
สิทธิของข้าราชการประจาตามที่เคยได้รับอยู่เดิมจนพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เว้นแต่กรณีที่ข้าราชการผู้นั้น
ได้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดสวัส ดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ข้อ 23 ให้ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่น ใดนอกเหนือจากที่กาหนดในระเบียบนี้ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ข้อ 24 พนักงานผู้ใดกระทาการใดหรือพยายามกระทาการใดโดยทุจริตเพื่อให้สานักงาน
จ่ายเงินให้ตนโดยขัดกับระเบียบนี้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 25 ในการดาเนินการเพื่อให้สานักงานจ่ายเงินตามระเบียบนี้ หากพนักงานผู้ใดรายงานข้อมูล
หรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรต้องแจ้งและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สานักงาน
อย่างร้ายแรง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2561

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เอกสารหมายเลข 1

หน้า 1 จาก 10

ขั้นตอนการแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่ง
สาหรับข้าราชการผู้แจ้งความจานงตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ในการเป็นพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
______________________________

1. ขั้นตอนการแสดงความประสงค์
1.1 ให้ข้าราชการผู้แจ้งความจานงตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ส่งแบบแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่งและเอกสารประกอบได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561
1.2 ข้าราชการมีสิทธิแสดงความประสงค์ในการดารงตาแหน่งในสานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้ าไม่เ กิน 3 ตาแหน่ ง โดยรายละเอียดของคุ ณสมบั ติแ ละลั ก ษณะงานเฉพาะตาแหน่ง ในส านัก งาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในแต่ละตาแหน่งปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2
1.3 คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะดาเนินการคัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะตามเอกสารหมายเลข 3
1.4 คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้ผ่านการคัดเลือก
ดาเนินการยื่นแบบแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าตามเอกสารหมายเลข 4
2. เอกสารในการยื่นแสดงความประสงค์
2.1 แบบแจ้งความประสงค์ดารงตาแหน่งที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
2.2 ข้อมูลประกอบการยื่นแบบแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่ง พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2.3 การบรรยายเหตุผลและความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง ที่ข้าราชการแสดงความประสงค์
โดยนาเสนอวิสัยทัศน์ในการทางานในตาแหน่งที่แสดงความประสงค์ เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ความเข้าใจ และความเหมาะสมกับการดารงตาแหน่งนั้น รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มี
ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ต่อตาแหน่งต่อหน้ากระดาษ
ให้ข้าราชการผู้ยื่นแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่งนาเอกสารข้างต้นทั้งหมดใส่ซองปิดผนึก โดยระบุ
หน้าซองว่า “เอกสารแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่งในสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของ (ระบุชื่อตนเอง) ”
และจัดส่งตามข้อ 1.1

เอกสารหมายเลข 1

หน้า 2 จาก 10

3. กาหนดเวลาการดาเนินการ
วันที่
11 มกราคม 2561
16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
2 มีนาคม 2561

การดาเนินการ
หมดเขตส่ง แบบแสดงความประสงค์ด ารงต าแหน่ง และ
เอกสารประกอบ
คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะดาเนินการพิจารณา
คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะประกาศรายชื่อข้าราชการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นแบบแสดงความประสงค์เข้ารับ
การบรรจุแต่งตั้งตามตาแหน่งงานที่ได้รับคัดเลือก
สานักงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในสานักงาน
วันสุด ท้า ยในการสละสิท ธิ ข องข้า ราชการที่แ จ้ง ความจานง
ตามมาตรา 90 โดยจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะข้าราชการพลเรือนเช่นเดิม
วัน บรรจุแ ต่ง ตั้ง เป็น พนัก งานของสานัก งาน และถือ ว่า เป็น
การออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ

4. การประกาศรายชื่อ
การประกาศรายชื่ อ ข้ า ราชการผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กของคณะอนุ ก รรมการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสานักงานตามข้อ 3 ให้ประกาศ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
1) ติดประกาศหน้าห้องกลุ่มการเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2) ติดประกาศหน้าห้อง 20708 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
3) ประกาศในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
______________________________
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แบบแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่ง
เรื่อง

ขอแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่ง

เรียน คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง (ราชการ)
ส่วน
ได้ รับทราบบทบั ญญัติของพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าว่าด้วยข้าราชการซึ่งสมัครใจเปลี่ย นเป็นพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง การค้า
พ.ศ. 2561 พร้อมเอกสารแนบท้ายระเบียบแล้ว ขอแจ้งความประสงค์ ดารงตาแหน่งในสานักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า ตามลาดับ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบข้อมูลประกอบการยื่นแบบแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่ง พร้อมทั้ง ข้อมูลประกอบ
และบรรยายเหตุผลและความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งแต่ละตาแหน่งดังกล่าวข้างต้นตามแบบแสดงวิสัยทัศน์
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(

)
/

/
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ติดรูปชุดราชการ
หรือชุดสุภาพสากล

ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลประกอบการยื่นแบบแสดงความประสงค์ดารงตาแหน่ง
______________________________

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ

สกุล

เลขประจาตัวประชาชน
2. เพศ
3. วัน เดือน ปีเกิด
4. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง

ชาย

หญิง
อายุปัจจุบัน

ปี

วันที่มีอายุครบ 60 ปี

อานวยการระดับสูง
อานวยการระดับต้น
วิชาการ
ทั่วไป
บาท
เงินประจาตาแหน่ง

เงินเดือน
ส่วน
กรม
กระทรวง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile)
e-mail :
5. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่
ซอย/ตรอก
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
e-mail :
6. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส
สกุล
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา
ไม่มีบุตร/ธิดา
มีบุตร/ธิดา จานวน

บาท

โทรสาร

ถนน
จังหวัด
โทรสาร

อาชีพ
คน (ชาย

คน หญิง

คน)
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ส่วนที่ 2 การศึกษาและประสบการณ์ทางาน
7. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ปีการศึกษาที่
การได้ทุน
สาเร็จ

ต่ากว่าปริญญาตรี
(ระบุ)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ
ที่สาคัญ

8. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม

ปี

ตาแหน่งแรกเข้า
เดือน

ระดับ

9. ประวัติการฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม
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10. การดูงานที่สาคัญ
การดูงาน
สถานที่

เรื่อง

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

11. การปฏิบัติงานพิเศษ
การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เรื่อง

ผลสาเร็จ

12. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ
- การฟัง
- การพูด
- การอ่าน
- การเขียน

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
ดี
ดี

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ภาษาอื่น (ระบุ)
- การฟัง
- การพูด
- การอ่าน
- การเขียน

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
ดี
ดี

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

คอมพิวเตอร์
- MS Word

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

- MS Excel

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

- MS PowerPoint
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- Design (Photoshop/Illustrator)
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

- GFMIS หรือที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

- Infographic

- SPSS

อื่น ๆ (ระบุ)

13. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
รางวัล /
วันที่
ผลงาน
เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

14. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน

สถานที่ /
ผู้มอบเกียรติคุณ
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15. ผลงานหรืองานสาคัญอื่น ๆ ที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับตาแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
(ชื่อจริงและนามสกุล)
/
/
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วิสัยทัศน์
(การบรรยายเหตุผลและความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง)

ของ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง

เอกสารหมายเลข 1

หน้า 10 จาก 10

ตารางให้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ส่วนที่ 1 สาหรับข้าราชการกรอก
ชื่อ

ส่วน

ตาแหน่งที่ 1 คือ
ตาแหน่งที่ 2 คือ
ตาแหน่งที่ 3 คือ
ส่วนที่ 2 สาหรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะให้คะแนน
ด้านที่ 1 การให้คะแนนความเหมาะสมเฉพาะบุคคล
น้าหนัก
(1)
10%
10%
20%
20%
40%

เรื่องที่ประเมิน

1.1 วุฒิการศึกษา
1.2 ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา
1.3 ความอาวุโสทางราชการ
1.4 ความประพฤติ/ทัศนคติ
1.5 เฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
4 ครั้งย้อนหลัง
รวมคะแนนด้านที่ 1 (4)

คะแนน
เต็ม
5
5
5
5
5

คะแนนที่ได้
(2)

ผลคะแนน
(๑) คูณ (2)

ด้านที่ 2 การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เรื่องที่ประเมิน

น้าหนัก คะแนนดิบ
(5)
เต็ม
40%
5

2.1 ศักยภาพในการ
ดารงตาแหน่ง/
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
2.2 วิสัยทัศน์
60%
รวมคะแนนด้านที่ 2 (9)

ผลการประเมินคุณสมบัติ
ผลรวมคะแนน (4) + (9)

ตาแหน่งที่ 1
คะแนนดิบ
(6)

ผลคะแนน
(5) คูณ (6)

ตาแหน่งที่ 2
คะแนนดิบ
(7)

ผลคะแนน
(5) คูณ (7)

ตาแหน่งที่ 3
คะแนนดิบ
(8)

ผลคะแนน
(5) คูณ (8)

5
ตาแหน่งที่ 1

ตาแหน่งที่ 2

ตาแหน่งที่ 3
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บัญชีคุณสมบัติและลักษณะงานเฉพาะของตาแหน่งในสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
สาหรับข้าราชการที่แจ้งความจานงตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
______________________________

ลาดับ

ตาแหน่ง

1.

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานบริหารองค์กร
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงาน
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล
การกาหนดตาแหน่ง การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง การสรรหา การบรรจุแ ต่งตั้ง
บัญชี
จิตวิทยา
การพัฒ นาหรือ อบรมพนัก งาน การเสริม สร้า งแรงจูง ใจในการปฏิบัติ ง าน
นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์
การรัก ษาจรรยาและวินัย การออกจากงาน การคุ้ม ครองระบบคุณ ธรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วารสารศาสตร์
การเสริ ม สร้ า งขวั ญ และกาลั ง ใจ พนั ก งานสั ม พั น ธ์ และปฏิ บ ั ติ ง านอื ่ น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สื่อสารมวลชน
ตามที่ ได้รับมอบหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิงานได้เป็นอย่างดี
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ตาแหน่ง

2.

นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานขึ้นตรงคณะกรรมการ
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

3.

นักการเงินและการบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานบริหารองค์กร
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างตลาด
 สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การแข่งขัน
 สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
 สายงานกฎหมาย
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
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คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
ปฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตรงกั บ คณะกรรมการการแข่ ง ขั น ทางการค้ า เกี่ ย วกั บ
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
หลั ก ฐาน การทาสั ญ ญา และเอกสารต่ า งๆ ทางด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
นิติศาสตร์
บัญชี
การเงิน
จัดทารายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิงานได้เป็นอย่างดี หรือหน่วยงานต้น สังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน ร่ว มดาเนินการวางแผน
การทางานของสานักงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ สร้า งความเข้า ใจหรือ ความร่ว มมือ
ในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1. ได้รับ ประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชั้น สูง หรือ คุณ วุฒิ อ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ศึกษา ตรวจสอบข้อมูล
ในระดับเดียวกัน ขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการ และด าเนิ นการ เกี่ย วกั บ ด้า นการเงิ นและบั ญชี จั ด ทาบั ญชี การเงิ นการคลั ง
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านบัญชีหรือการเงิน ภาครัฐ (GFMIS) จัดทาทะเบียนคุมเกี่ยวกับการเงินต่า ง ๆ เอกสารรายงาน
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ความเคลื่ อนไหวทางการเงิ น ทั้งเงิ นในและเงิ นนอกงบประมาณ เพื่ อแสดง
สถานะทางการเงิน และใช้เ ป็น ฐานข้อ มูล ที่ถูก ต้อ งตามระเบีย บวิธีก ารบัญ ชี
และรายงานการเงินของส่วนราชการ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง จัดทาและจัดสรร
งบประมาณ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสาร
สาคัญการรับ-จ่ายเงิน วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จัดทาประมาณ
การรายได้ รายจ่ายประจาปี การนาเงินส่งคลัง ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับ
งานด้ า นการเงิน และบั ญ ชี ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ ติ ดตามและประสานการท างาน
ร่ว มกับ หน่ว ยงานทั้ง ภายในและภายนอกสานัก งาน จัด เก็บ ข้อ มูล เบื้อ งต้ น
จั ด ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ
การเงินและบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารหมายเลข 2
ลาดับ

ตาแหน่ง

4.

นักจัดซื้อและการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานบริหารองค์กร
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

หน้า 3 จาก 9
คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนด
ในระดั บ เดี ย วกั น ขึ้ น ไปจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน คุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองในสาขาวิชาหรือ ได้แก่ การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ
ทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
และวิธีป ระกวดราคาด้วยวิธีทางอิ เล็กทรอนิกส์ และวิธีอื่น ๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง จัด ทารายละเอีย ดบัญ ชีห รือ ทะเบีย นคุม ทรัพ ย์ส ิน
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เกี่ ยวกับ คุณ ลั กษณะเฉพาะของวั ส ดุใ ห้ส ามารถตรวจสอบได้ สะดวก ส ารวจ
บัญชี
การเงิน
คอมพิวเตอร์
ตรวจสอบ ซ่ อ มแซมวั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ในครอบครองของสานั ก งานให้ มี
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สภาพพร้ อ มใช้ งาน จาหน่ า ยพั ส ดุ เ มื่ อ ชารุ ด หรื อ เสื่ อ มสภาพหรื อ ไม่ จาเป็ น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการใช้งานของสานักงาน จัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Government
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Procurement (e-GP) จัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จัดทาข้อมูลผู้ขายในระบบ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี GFMIS จั ด ทาทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ประสาน
การท างานร่ว มกัน ทั้งภายในและภายนอกส านัก งาน ชี้แ จงให้ รายละเอียดที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ความเข้ า ใจหรื อ ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ ตนรับผิดชอบ
แก่หน่วยงานอื่น เอกชน หรือประชาชนทั่วไป จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ทาฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ
ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของสานักงาน และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 2
ลาดับ

ตาแหน่ง

5.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างตลาด
 สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การแข่งขัน
 สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
 สายงานกฎหมาย
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

หน้า 4 จาก 9
คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนด้านการแข่งขัน
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทางการค้าและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทางบประมาณรายปี
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ประสานแผน
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของสานักงาน
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
บัญชี
จิตวิทยา
หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์
และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับการแข่งขันทางการค้า
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วารสารศาสตร์
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของส่ว นราชการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สื่อสารมวลชน
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
อักษรศาสตร์
ด้ า นการแข่ งขั น ทางการค้ า รวมทั้ ง การเสนอความเห็ น ต่ อ นโยบายของรั ฐ
ศิลปศาสตร์
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6.

นักวางแผนโครงการ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการวางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ รายละเอียดการปฏิบัติงานในโครงการ
รวมทั้ งการระบุ และเลื อกสรรทรั พยากรที่จ าเป็ นให้แ ต่ล ะส่ว นของโครงการ
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินงานได้ ควบคุมการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลา
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
และค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้ การประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนิน
บัญชี
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
โครงการทั้งหมดของสานักงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุเป้าหมายอย่างมี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและบุคคล
และรายงานผลการดาเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในสานักงาน
ได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ การวิเคราะห์
การใช้เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดาเนินโครงการด้ วยเทคนิควิธีการ
ที่ทันสมัยในการดาเนินงานโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 2
ลาดับ

ตาแหน่ง

7.

นักจัดการงาน
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานบริหารองค์กร
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างตลาด
 สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การแข่งขัน
 สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
 สายงานกฎหมาย
 ส่วนงานด้านตรวจสอบภายใน
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

หน้า 5 จาก 9
คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับ ประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชั้น สูงหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่ เ ทีย บได้
ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสานักงานและการบริหาร ซึ่งมีลักษณะ
ในระดับเดียวกัน ขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการ งานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะไดรับคาสัง่ โดยไมจากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้ านหนึ่งด้านใด วิเคราะห์เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ การรายงาน ช่ ว ยวางแผนและติ ด ตามงาน
ดังต่อไปนี้
การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
และรายงานอื่น ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
บัญชี
การเงิน
การตลาด
และต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงาน
นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ตามคาสั่งของเลขาธิการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วารสารศาสตร์
และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สื่อสารมวลชน
งานจัด ระบบงาน งานบริห ารงบประมาณ งานการเงิน และบัญ ชี งานพัส ดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อักษรศาสตร์
งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ศิลปศาสตร์
ข้อ มู ล สถิ ติ งานสั ญ ญา งานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เป็ น ต้ น และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

เอกสารหมายเลข 2
ลาดับ

ตาแหน่ง

8.

นักองค์กรสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การแข่งขัน
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

หน้า 6 จาก 9
คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การวางแผน การคิ ด กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายองค์ ก ร
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การประสานงานทางด้านสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร การจัด การ
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
ในภาวะวิกฤติ งานด้านโฆษก การวางแผนและวางกลยุทธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของสานักงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงาน
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
องค์กรเชิงกลยุท ธ์ การตรวจสอบสถานการณ์ และการประเมิน ผล รวมถึง
บัญชี
จิตวิทยา
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
นิเทศศาสตร์
อักษรศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การสารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วารสารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรูในด้านต่าง ๆ เพื่อการดาเนินการ
สื่อสารมวลชน
สาขาภาษาต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือผลงานของสานักงาน
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพรข้อมูลและเป็นสื่อเชื่อมโยง
ระหว่า งรัฐ บาลกับ ประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดาเนิน งาน
กระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย การเผยแพร่กิจกรรม
ความเคลื่อ นไหว ตลอดจนวิท ยาการใหม่ ๆ ของสานัก งานทางสื่อ มวลชน
จัดนิทรรศการซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ และการเผยแพร่
โดยทางอื่น ตลอดจนการศึก ษาวิเ คราะห์ ท างวิชาการ เพื่อ ปรับ ปรุงวิธีก าร
และการดาเนิน งานเผยแพร่ การแปลและเรีย บเรีย งข่า วสารประจาวัน
และข้อ มูล ต่า ง ๆ ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ วิเ คราะห์ แ ละสรุป ข่า ว
ประจาสัป ดาห์ จัด ทาข้อ ความ คาประกาศ คาบรรยาย คาขวัญ บทความ
สารคดีและเรื่องน่ารู้ สาหรับใช้ออกอากาศในรายการกระจายเสียงของสถานี
วิทยุภาคภาษาต่าง ๆ และโทรทัศน์ ตรวจ วิจัย และผลิตเอกสาร เพื่อประกอบ
การวางแผนและเผยแพร่ บ ทความในหนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสารทั้ ง ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับสานักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 2
ลาดับ

ตาแหน่ง

9.

นักการต่างประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

หน้า 7 จาก 9
คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ กิ จ การต่ า งประเทศการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การเจรจาการค้าและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
เป็น ผู้แ ทนของสานัก งานหรื อ ประเทศไทยในการดาเนิน การด้า นการจัด ทา
ความตกลงระหว่างประเทศ การเผยแพร่กฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทย
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
ในภาพรวมในเวที ร ะหว่ า งประเทศ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และข่ า วสาร
บัญชี
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ รวมถึงกฎหมาย
นิเทศศาสตร์
อักษรศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ การเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการแข่งขัน
วารสารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ทางการค้าในด้านกิจการต่างประเทศ การติดต่อประสานงานกับองค์กรกากับดูแล
สื่อสารมวลชน
สาขาภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันของต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผู้ เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนการแปล
เอกสารและร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาต่างประเทศ ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ จัดทาแผนงาน ดาเนินการ รวมทั้งขอรับ
ความช่ว ยเหลือ จากต่า งประเทศ ติด ตามและประเมิน ผลโครงการขอรับ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ การดาเนินการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ
รวมถึ งผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น มาศึ ก ษา ฝึก อบรม หรื อ ดูงานในประเทศไทย ตลอดจน
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ในประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 2

หน้า 8 จาก 9

ลาดับ

ตาแหน่ง

10.

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวน
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และหลั ก ฐาน การรวบรวม
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
พยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี เพื่อ พิสูจน์
ความผิดและการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การแข่งขันทางการค้า กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่น
บัญชี
จิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดในกรณีที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียน หรือมีเหตุ
นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์
อันควรสงสัย หรือมีผู้กระทาความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อร้องเรียน
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วารสารศาสตร์
ที่มผี ลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การพัฒนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สื่อสารมวลชน
ทักษะด้านการสืบสวนสอบสวน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

11.

นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างตลาด
 สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การแข่งขัน
 สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
 สายงานกฎหมาย
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

ปฏิบัติ ง านด้า นกฎหมายตามพระราชบัญ ญัติก ารแข่ง ขัน ทางการค้า
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2560 ในการรวบรวมสานวน ประสานงานทางด้านคดีปกครอง ที่ปรึกษางาน
ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นกฎหมาย เช่ น พั ส ดุ การเงิ น ฯลฯ ปฏิ บั ติ ง านทางกฎหมาย
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านนิติศาสตร์
เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ จัดทานิติกรรม
ตรวจสอบความถูกต้อง และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยปฏิบัติงาน
และให้คาปรึกษาในการรวบรวม ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน พยาน จดบันทึก
นัดหมาย เตรียมพยาน และติดตามพยาน พร้อมทั้งติดตามผลการส่งจดหมาย
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านและให้ คาปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง
และข้อกฎหมายในสานวนคดี สรุป ความเห็น คาฟ้อง คาให้ก าร คาคู่ค วาม
และบัญชีพยาน ติดตามงานคดี และจัด ทารายงานคดี สรุป ความเห็น เสนอ
เพื่ อ รายงานผลการพิ จ ารณาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่
ได้รับมอบหมาย

เอกสารหมายเลข 2
ลาดับ

ตาแหน่ง

12.

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างตลาด
 สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การแข่งขัน
 สายงานกฎหมาย
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

13.

นักเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่ใน
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
 สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างตลาด
 สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ
 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ

หน้า 9 จาก 9
คุณสมบัติ

ลักษณะงาน

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา สารวจ วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับธุรกิจสินค้า
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บริโภค อุปโภค และบริการ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรม โดยใช้
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
วางแผน กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลการแข่งขันทางการค้า
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การติดตามพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
บัญชี
การเงิน
คอมพิวเตอร์
การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่อาจส่งผลให้เกิดการจากัดการแข่งขัน หรือผูกขาดทางการค้า รวมถึงการกาหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และออกแบบเครื่อ งมือ ทางเทคโนโลยีใ นการสนับ สนุน การวิจัย ด้า นตลาด
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และการกาหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศของสานักงาน
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การจัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
รับรองในสาขาวิชาหรือทางด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
การเขียนคาสั่ง หรือ โปรแกรมทางคอมพิว เตอร์ห รือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ใ ห้ร ะบบ
หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของสานักงานทางานตามความต้องการ การส่งเสริม
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
แนะนา อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการปฏิบัติงานด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยพัฒนางานด้านการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์
ทางการค้า การจัดทามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทาที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
______________________________
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หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะ
ของข้าราชการผู้แจ้งความจานงตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ในการเป็นพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
______________________________

คณะอนุ กรรมการประเมินคุณลั กษณะจะดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ โดยการพิจารณาข้อมูล
ตามที่ปรากฏในเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาสมรรถนะของข้าราชการเฉพาะรายที่เกี่ยวข้อง
กับงานในตาแหน่งที่ข้าราชการได้แสดงความประสงค์จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ
และข้อเสนอของข้าราชการดังกล่าวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในตาแหน่งที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม บุ คลิกภาพ วุฒิภ าวะทางอารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทัศนคติ
รวมทั้งสมรรถนะหลักทางการบริหาร เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสามารถคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมตรงตามตาแหน่ง อย่างแท้จริง อาจดาเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามความจาเปน
และความสมเหตุสมผล เช่น ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากข้าราชการ บุคคล หรือหน่วยงานอื่น เปนต้น
คณะอนุกรรมการประเมิน คุณลักษณะ จะประเมิน คุณ สมบัติด้า นความเหมาะสมเฉพาะบุคคล
และความเหมาะสมกับตาแหน่งของข้าราชการแต่ละรายตามสัดส่วนคะแนน 50 : 50 โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) การประเมินความเหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 วุฒิการศึกษา ร้อยละ 10
ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี/ปริญญาบัณฑิต
ต่ากว่าปริญญาตรี

คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

1.2 ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา ร้อยละ 10
ประสบการณ์
พิจารณาจากเอกสารของข้าราชการผู้แจ้งความประสงค์ดารง
ตาแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งโดยวิธีการอื่นที่
คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะกาหนด

คะแนน
1 - 5 คะแนน
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1.3 ความอาวุโสทางราชการ ร้อยละ 20
ตาแหน่งข้าราชการ
สูงกว่าชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ/ชานาญงาน
ปฏิบัติการ/ปฏิบตั ิงาน

คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

1.4 ความประพฤติ/ทัศนคติ ร้อยละ 20
ประสบการณ์

คะแนน

พิจารณาจากเอกสารของข้าราชการผู้แจ้งความประสงค์ดารง
ตาแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งโดยวิธีการอื่นที่
คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะกาหนด

1 - 5 คะแนน

1.5 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 4 ครั้งย้อนหลัง ร้อยละ 40
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
95-100 คะแนน
90-94.99 คะแนน
85-89.99 คะแนน
80-84.99 คะแนน
ต่ากว่า 80 คะแนน

คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

(2) การประเมินความเหมาะสมตามตาแหน่ง คณะอนุกรรมการประเมิน คุณลักษณะพิจารณา
เอกสารของข้าราชการผู้แจ้งความประสงค์ดารงตาแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งโดยวิธีการอื่นที่คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณลักษณะกาหนด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 ศักยภาพในการดารงตาแหน่ง/ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 40
โดยพิ จ ารณาจากศั ก ยภาพของข้ า ราชการ คุ ณ วุ ฒิ ค วามเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
ความสามารถ/ทักษะเฉพาะด้าน และผลงาน
2.2 วิสัยทัศน์ ร้อยละ 60
โดยพิจ ารณาจากแบบแสดงวิสัย ทัศ น์ใ นการบรรยายเหตุผ ลและความเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การให้คะแนนเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะกาหนด
______________________________
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แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง

ขอแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ได้รับทราบการประกาศรายชื่อข้าราชการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
ผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อวันที่
แล้ ว และข้า พเจ้ า มีค วามประสงค์เข้ ารับ การ
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งตามประกาศดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(
วันที่

)

