
                                            
 

  
                                                          
         

ประกาศศนูยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่๑ (เชยีงใหม่)  
สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

เรือ่ง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป 
ในตำแหนง่พนกังานส่งเสรมิการลงทนุ 

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

            ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑  (เชียงใหม่)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที ่  11 กันยายน 2552 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชือ่ตำแหนง่ กลุม่งาน  และขอบข่ายงานทีจ่ะให้ปฏบิตั ิ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     

  ๒.  คุณสมบตัิทัว่ไป และคุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
          ๒.๑  คณุสมบตัิทัว่ไป 
                       (๑)  มีสัญชาติไทย 
                       (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
                       (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                     (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้       ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                         (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมอืง 
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                      สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่  นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณี
สมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่
ในวันสอบ  

         
หมายเหตุ... 



 

 

                                                     - ๒ - 

 

                หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๑ เดือน มายื่นด้วย 
 
      ๒.๒  คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ 
       พนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                   ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน   จำนวน  ๒  อัตรา 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน  
 ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ 

๑) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒) สาขาวิชาการบัญชี 
๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ 
๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ๕)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
 ๖)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมเกษตร  
                                    ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ    
                         (๒)  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 (๓)  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี  
 (๔)  มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
 (๕)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๙)  มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
 (๗)  มีทัศนคติที่ดี สามารถสื่อสารประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ 
 (๘)  มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 
 ๓.  การรับสมคัร 
       ๓.๑  วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัร 

       ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดและประสงค์จะสมัคร สามารถ download  
ใบสมัครไดจ้ากเว็บไซต์ https://chiangmai.boi.go.th หวัข้อ “ข่าวสาร”  และยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง   
ทีศู่นยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ห้อง ๑๐๘ - ๑๑๐ อาคารแอร์-
พอร์ตบิซิเนสพาร์ก ชั้น ๑ ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  
ในวันและเวลาราชการ  โดยภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  (ผู้ยื่นใบ
สมัครจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณี กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง)  สวม
รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และพฤติตนเป็นสุภาพชน) 

 
 

๓.๒ หลกัฐาน...  



 

 

- ๓ - 
 

               ๓.๒  หลกัฐานทีต่อ้งยืน่พรอ้มใบสมัคร 

  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่าย 
ในครั้งเดียวกัน ไมเ่กนิ ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รปู      
             (๒)  สำเนาปริญญาบัตร จำนวน  ๑  ฉบับ 
             (๓)  สำเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา (Transcript of Records) จำนวน ๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเปน็ผู ้
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมตัิ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือในวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ กรณีท่ีไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ โดย
จะต้องอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทน 

        (๔)  สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล (ในกรณทีี่ชื่อ -ชื่อสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

        (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  
           ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถกูตอ้ง” พร้อมลงชื่อและวันที่

สมัคร ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับมุมบนขวามือของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย 
  

 ๓.๓   เงือ่นไขในการรบัสมัคร 

                           (๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ใน  
ใบสมัครให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 
    (๒) ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ หรือตรวจพบในภายหลังวา่
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งทีส่มัคร หรือเอกสารหลักฐาน ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะถือ
ว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครรายนั้น   

 

 ๔.  การประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่  และระเบยีบเกีย่วกบัการประเมินสมรรถนะ 

       ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ ป้ายประกาศ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่)  และทางเว็บไซด์ https://chiangmai.boi.go.th  
ในหัวข้อ “ข่าวสาร” 

                                                                                               
 
 
  
 

๕. หลกัเกณฑ์...                                             

https://chiangmai.boi.go.th/


 

 

- ๔ - 

         ๕.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกสรร      
       ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องเข้ารับการประเมินด้วย 

วิธีการดังต่อไปนี้   

                                                               

             ๖.  เกณฑก์ารตดัสนิ 
      ๖.๑ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ ( เชียงใหม่)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
            (๑)  ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน  
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
            (๒)  ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
       ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียนก่อน และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
            (๓)  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๖.๒ การจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร 

๗. การประกาศ... 

องคป์ระกอบทีใ่ชป้ระเมนิสมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมนิ 
อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการ 
ประเมนิสมรรถนะ 

การประเมนิครัง้ที ่๑  
เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

๑.  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ (๓๐ คะแนน) 
  ๒.  วิชาความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม- 
       การลงทุน (๔๐ คะแนน) 
  ๓.  วิชาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๓๐ คะแนน) 

๑๐๐      
  
 

 

สอบข้อเขียน 
(อัตนัย) 

๑. ปากกาลูกลื่น 
    สีน้ำเงิน 
๒. อุปกรณล์บคำผิด 

การประเมนิครัง้ที ่๒ 
 เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 หมวด ๑ 
    - ประวัติส่วนตวั 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประวัติการทำงาน 
    - ประสบการณ์การทำงาน 
    - ความรู้ความสามารถ 
หมวด ๒ 
    - บุคลิกภาพ/อุปนิสัย 
    - ท่วงทีวาจา 
    - ปฏภิาณไหวพริบ 
    - อารมณ์/ทัศนคติ 
    - มนุษยสัมพันธ์ 
หมวด ๓ 
    - ความเหมาะสมในการทำงานกับองค์กร 
    - ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
 

- 





ชือ่ตำแหนง่ กลุม่งาน และขอบขา่ยงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ 
แนบท้ายประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน  

ลงวันที่   ๖  กันยายน ๒๕๖๒ 
 

หนว่ยที ่ ชือ่ตำแหนง่ กลุม่งาน ขอบขา่ยงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ อตัราวา่ง ค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน ์ ระยะเวลาการจา้ง 
๑ พนักงานส่งเสริมการลงทุน บริหาร

ทั่วไป 
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้  
๑. งานช่วยสนับสนุนการอำนวยความสะดวก 
   แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
๒. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ 
    ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 
๓. งานให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้าน      
    การลงทุน 
๔. งานค้นหาและรวบรวมข้อมูล  
๕. งานประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใน   
   พ้ืนที่รับผิดชอบของศนูย์เศรษฐกิจการลงทุน 
   ภาคท่ี ๑ (เชียงใหม่) 
๖. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                          
 

๒ วุฒิปริญญาตรี 
๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน 

 

ตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ   
พ.ศ. ๒๕๕๔            
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓ 

 


