
 
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
---------------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร    
ในต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร เพื่อปฏิบัติงำนในส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ฉะนั้น อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕3 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2556 เรื่อง กำรสรรหำโดยกำรสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
  1.1 ต ำแหน่งที ่จะบรรจุแต่งตั ้งครำวแรก ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
จ ำนวน 2 อัตรำ (ปฏิบัติงำนที่สถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ)  
  1.2 อัตรำเงินเดือน 15,000 – 16,500 บำท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้เป็นไป
ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2555 เรื่อง ก ำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนส ำหรับคุณวุฒิที่  ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงพำณิชย์ 

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  
ในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
    1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อประกอบกำรวำง
ระบบ กำรจัดท ำมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือของส่วนรำชกำร 
   (2) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือประกอบกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   (3) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรก ำหนดควำมต้องกำร 
และควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและ 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ 
รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร  
และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
   (4) ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์งำน เพ่ือประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำร
วำงแผนอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 
   (5) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำร  
ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
   (6) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
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   (7) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง  

  2. ด้านการวางแผน 
   วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่ วยงำนหรือ
โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

    3. ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
   (2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

   4. ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร 
พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
   (2) ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจของบุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์  
และมำตรกำรต่ำง ๆ  
   (3) ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  

   5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

             3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  3.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสัญชำติไทย 
    (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้ำม 
    (๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
    (๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ.  

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือ
เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
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 (๗) เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
 (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐ 
   (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้  
หรือตำมกฎหมำยอื่น 
    (๑๐) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้  
หรือตำมกฎหมำยอื่น 
    (๑๑) เป็นผู้ เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติ งำน           
ในหน่วยงำนของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม  (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (๑๐) 
ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรือออกจำก
รำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่  ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็น      
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 
   ส ำหรับพระภิกษุ หรือสำมเณรทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำรับกำร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที ่๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ 
  3.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังนี้ 
   (1) ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสำขำวิชำ 
   (2) เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ของส ำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรี
ขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่ำนภำยในวันปิดรับสมัคร 
 4. การรับสมัครสอบ 
  4.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 
เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
และผู้สมัครสอบต้องไปช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ ภำยในเวลำที่ก ำหนดในข้อ 4.3 โดยผู้สมัครสอบสำมำรถติดต่อ
สอบถำมขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรรับสมัครได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02 507 6546 และ 02 507 6534 
   กำรรับสมัครสอบทำงอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) เปิดเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2566 > 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   (2) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อควำมให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมอัพโหลด 
(upload) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(ประเภทไฟล์เป็น . JPG ขนำดไฟล์รูปถ่ำยประมำณ 300 mb) โดยต้องเป็นรูปถ่ำยที่ใช้ในกำรสมัคร
งำน ระยะเวลำกำรอัพโหลดตั้งแต่วันที ่ 3 มีนำคม 2566 ถึงวันที ่ 24 มีนำคม 2566 และปฏิบัติตำม
ขั้นตอนที่ก ำหนด เมื่อยืนยันกำรสมัครสอบแล้ว จะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
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   (3) ระบบจะก ำหนดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินที่มี QR Code ให้ผู ้สมัครสอบสำมำรถ
สแกนช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋ำตัง” ได้ทันที หรือสำมำรถพิมพ์แบบฟอร์ม
กำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 เพื่อช ำระเงินในภำยหลัง หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึก
ข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
      ในกรณีที่แบบฟอร์มกำรช ำระเงินสูญหำยหรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์
แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำไปค้นหำในระบบรับสมัครสอบ และพิมพ์แบบฟอร์มกำร
ช ำระเงินใหม่ได้ 
  4.2 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน 430 บำท ซึ่งประกอบด้วย 

(1)  ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 400 บำท 
(2)  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 30 บำท 

   เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียม    
ในกำรสมัครสอบ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.3 ผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบได้ 4 ช่องทำง คือ 
    - ช่องทางที่ 1 ช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ 
ทั่วประเทศ ภำยในวันและเวลำท ำกำรของธนำคำร และตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดในแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน 
และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน
การช าระเงิน หำกพบว่ำไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำที่ช ำระเงินทันที 
   - ช่องทางท่ี 2 ช ำระเงินผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ตำมวัน
เวลำที่ก ำหนดในแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สำมำรถน ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินไปท ำรำยกำรช ำระเงินผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) โดยต้องช ำระเงินระหว่ำงเวลำ 00.01 – 22.00 น. และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ระบบก ำหนดไว้  
และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐำนด้วย ผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนเครื่อง 
ATM ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
      (1) กำรช ำระค่ำธรรมเนียม ด้วยบัตรของธนำคำรกรุงไทย ที่เครื่อง ATM ของธนำคำรกรุงไทย 
(เครื่อง Hitachi) โดยเลือก “จ่ำยเงิน” เลือก “ระบุรหัสบริษัท/ Biller ID” ใส่ “รหัสบริษัท/ Biller ID”  
เลือก “บัญชีออมทรัพย์”  ใส่ “หมำยเลขอ้ำงอิง 1 และ 2 ตำมใบแจ้งช ำระเงิน” เลือก “ตกลง” ใส่ “จ ำนวนเงิน” 
เลือก “ตกลง” เลือก “ตกลง” อีกครั้ง เพ่ือยืนยันกำรท ำรำยกำร 
      (2) กำรช ำระค่ำธรรมเนียม ด้วยบัตรของธนำคำรกรุงไทย ที่เครื่อง ATM ของธนำคำรกรุงไทย 
(เครื่องไฉไล) โดยเลือก “เติมเงิน/เติมเงินพร้อมเพย์/ช ำระค่ำบริกำร” เลือก “ระบุรหัสบริษัท/ Biller ID”  
ใส่ “รหัสบริษัท/ Biller ID” เลือก “สินค้ำและบริกำรอื่นๆ” เลือก “บัญชีออมทรัพย์” ใส่ “หมำยเลขอ้ำงอิง 1 
และ 2 ตำมใบแจ้งช ำระเงิน” เลือก “ถูกต้อง” ใส่ “จ ำนวนเงิน” เลือก “ถูกต้อง” 
      (3) กำรช ำระค่ำธรรมเนียม ด้วยบัตรของธนำคำรกรุงไทย ที่เครื่อง ATM ของธนำคำรกรุงไทย 
(เครื่อง Blue Screen) โดยเลือก “ถอน/โอน/อ่ืนๆ” เลือก “ช ำระค่ำบริกำร/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัส
บริษัท/Biller ID” ใส่ “รหัสบริษัท/ Biller ID” เลือก “บัญชีออมทรัพย์/Savings” ใส่ “หมำยเลขอ้ำงอิง 1  
และ 2 และ จ ำนวนเงิน ตำมใบแจ้งช ำระเงิน” เลือก “ถูกต้อง” 
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   - ช่องทางที่ 3 ช ำระเงินผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” ตำมวัน เวลำที่
ก ำหนดในแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้
ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริกำรแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” แล้ว สำมำรถน ำรหัส QR Code ไปท ำ
รำยกำรช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” โดยต้องช ำระเงินระหว่ำงเวลำ 00.01 – 22.00 น. 
และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ระบบก ำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐำนด้วย 
   - ช่องทางที่ 4 ช ำระเงินผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” ตำมวัน เวลำที่ก ำหนดใน
แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริกำรแอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” แล้ว 
สำมำรถน ำรหัส QR Code ไปท ำรำยกำรช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” โดยต้องช ำระเงินระหว่ำงเวลำ 
00.01 – 22.00 น. และปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ระบบก ำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงิน (Slip) ไว้เป็น
หลักฐำนด้วย 
  4.4 ผู้สมัครสอบต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น.  
ของวันถัดไปนับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบตาม 4.1 (2 ) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  4.5 ผู้สมัครสอบที่ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัว 
ผู้สมัครสอบ โดยจะก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  
ซึ่งผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจ ำตัวผู้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ประกำศ
รำยชื่อผู้สมัครฯ ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com>ข้ำรำชกำร>ปี 2566>รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 

 5.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
  5.๑ ผู้สมัครสอบเมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 
กำรสมัครไม่ได้ 
  5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.๒ โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที ่ 24 มีนาคม 2566 ทั ้งนี ้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
ขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 
  5.3 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ ลงลำยมือชื่อและรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนข้อมูลแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 
  5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน 
ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์จะถือว่ำ
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
  5.5 ผู้สมัครสอบที่ปลอมแปลงเอกสำรรำชกำรอำจมีควำมผิดทำงอำญำและมีโทษจ ำคุก 
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 6. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ที่ปิดประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
และทำงเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2566 > รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

 7. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
 7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ตและลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

  7.2  ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำที่แสดงว่ำผู้สมัครเป็นผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร 
ประกอบด้วย  
   (1) ส ำเนำปริญญำบัตร (ปริญญำตรี) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยระบุสำขำวิชำ 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ กรณียังไม่ได้รับปริญญำบัตร จ ำนวน 1 ฉบับ และ 
   (2) ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of records) จ ำนวน 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใดนั้น 
จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำนั้น
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร สอบ คือ
วันที่ 24 มีนำคม 2566 ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร 
จะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทน 
  7.3 ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปของส ำนักงำน ก.พ. 
ระดับปริญญำตรีขึ้นไป จ ำนวน 1 ฉบับ และกรณีผู้สมัครยื่นส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปของส ำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำโท ให้ยื่นส ำเนำปริญญำบัตรหรือหลักฐำนกำรศึกษำ      
ที่ระบุวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิปริญญำโทนั้นด้วย  
  7.4 ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล (ในกรณีชื่อ - นำมสกุล 
ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน ) ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำร (แบบ สด. 8 หรือแบบ สด.9 หรือ  
แบบ สด.43) จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่ ก ากับไว้ทุกฉบับด้วย 
หมำยเหตุ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ เมื่อจะได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร จะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มำยื่นด้วย ซึ่งได้แก่  
    - วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
    - โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 
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 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
  ได้ก าหนดวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ ดังนี้ 
  8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
  ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) 
  ส่วนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย (จ ำนวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 140 คะแนน) ทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ 

1. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ 
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

       ส่วนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
เกี่ยวกับ 

1. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (จ ำนวน 1 ข้อ) (30 คะแนน) 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (จ ำนวน 1 ข้อ) (30 คะแนน) 

8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
         โดยกำรประเมินบุคคลเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว 
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบและจำกกำรสัมภำษณ์ 
ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำรอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณ
ของข้ำรำชกำรพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ ไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ ำเป็นของต ำแหน่ง 
   ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน และเม่ือสอบ
ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 และได้คะแนนในกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลด้วย 

 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ จะประกำศขึ้นบ ัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมล ำดับ
คะแนนรวมในกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งและควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
จำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
แต่ถ้ำคะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งยังเท่ำกันอีก ให้เรียงล ำดับตำมเลขประจ ำตัวสอบแข่งขันจำกน้อยไปมำก 
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขัน
อย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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