ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
และนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จะด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จานวน 2 อัตรา
อั ต ราเงิ น เดื อ น 15,000 - 16,500 บาท ทั้ ง นี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ า ใด
ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ 6)
1.2 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จานวน 4 อัตรา
อั ต ราเงิ น เดื อ น 17,500 – 19,250 บาท ทั้ ง นี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ า ใด
ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ 6)
2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่…

-2(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรับ โทษจาคุ กโดยพิ พ ากษาถึงที่ สุ ดให้ จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ ออกจากรัฐ วิส าหกิ จ หรือ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
ส าหรั บ ผู้ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตาม 36 ข. (1) ให้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบแข่ งขั น ได้
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป
หรือระดับปริญญาโท ของสานักงาน ก.พ. ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ
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-34. กำรรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม ถึงวันที่
6 พฤศจิกำยน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ในหัวข้อ “ ใบสมัครออนไลน์ ”
หรือ www.boi.go.th หัวข้อ “ รับสมัครบุคลำกร ”
(2) กรอกข้ อ ความการสมั ค รสอบให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
ที่กาหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชาระเงิน ค่าสมัคร
สอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน ลงในกระดาษขนาด A 4 จานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่พิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณี ที่ ไม่ส ามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้ สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกลงในสื่ อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
การสมัครสอบที่ได้ยืนยันในระบบไปแล้วได้
(4) นาแบบฟอร์มการชาระเงินตามข้อ (3) ไปชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบและ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม
ถึงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็น
หลักฐาน
(5) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมสอบ
จานวน 400 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร จานวน 30 บาท
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่า ธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อย และจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(6) ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ
โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับการชาระค่าธรรมเนียมในการสมั ครสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
5. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครจะสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น
5.2 ผู้ ส มัค รสอบจะต้ องเป็ น ผู้ มีคุณ วุฒิ การศึ กษาตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่ งที่ส มัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ สาเร็จการศึกษาและได้รับ การอนุมัติ จากผู้ มีอานาจอนุ มัติ
ภายในวัน ปิ ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ ในวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ำยน 2560 ทั้ งนี้ การส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ขั้น ปริญ ญาบั ตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.3 การสมัคร...

-45.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนในข้อ 4 ถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
5.5 ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบในภายหลังว่า
เอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จะถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
และกรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้า
ห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูล
หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มี
สิทธิเข้าห้องสอบ
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบแข่งขัน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน
เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 ทำงเว็บไซต์
www.boi.go.th หัวข้อ “ รับสมัครบุคลำกร หรือ https://boi.thaijobjob.com หัวข้อ
“ กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน”
7. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็ น การทดสอบเพื่ อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ งที่จะบรรจุและแต่ งตั้ ง โดยวิธีก ารสั มภาษณ์ ห รือวิธีอื่ น
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานประสบการณ์
ท่ ว งที ว าจา อุป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ การปรับ ตั ว เข้ ากั บ ผู้ ร่ว มงาน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ มความคิ ด ริเริ่ ม
สร้ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ บุ ค ลิ ก ภาพและพฤติ ก รรมของผู้ ส อบแข่ งขั น เพื่ อ ให้ ได้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน
และเมื่อสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัด
ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งต่อไป
8. หลักฐำน…
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8. หลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะ
ตำแหน่ง ดังนี้
8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน
8.2 สาเนาใบปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) อย่างละ 2 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
โดยจะต้องอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทน
8.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จานวน ๑ ฉบับ
8.4 สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ
สาเนาประกาศเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ.
จานวน 1 ฉบับ
8.5 ส าเนาหลั กฐานอื่น ๆ เช่ น ใบส าคั ญการสมรส ใบเปลี่ ยนชื่อตั ว -ชื่ อสกุ ล (ในกรณี
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ในเอกสารตามข้อ 8.1 - 8.4 ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจาตัวสอบกากับมุมบนขวามือของเอกสารทุกหน้า ให้เรียบร้อย
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจสอบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการรั บ สมั ค รสอบ หรื อ
คุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน จะถือว่าผู้ ส มัครสอบเป็ น ผู้ขาดคุณ สมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิ ทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
9 เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตาแหน่ งจะต้องได้ค ะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้ งนี้ โดยให้ คานึ งถึงหลั กวิช า
การวัดผล
10. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขันได้
10.1 การขึ้น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่งขัน ได้ให้ เรีย งตามล าดั บ คะแนนรวมของผู้ ส อบผ่ าน
การสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ ง และความเหมาะสมกับตาแหน่งจากมาก
ไปน้ อย ในกรณี ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขันจากน้อย
ไปมาก
10.2 การขึ้ น บั ญ ชีผู้ ส อบแข่งขันได้ จะขึ้น บั ญ ชีไว้เป็น เวลาไม่เกิน 2 ปี นับ ตั้งแต่
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จัดให้ มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัน
กับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ครั้งก่อนนี้เป็นอันยกเลิก
11. กำรบรรจุ…
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คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ.
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200)
(1) ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุนในประเทศไทย
(100 คะแนน)
(2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension)
(100 คะแนน)

-32. นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุนปฏิบัติกำร (วุฒิปริญญำโท) จำนวน 4 อัตรำ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับสูง ในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การกาหนดสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ และ
สร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
(2) ศึก ษา วิเคราะห์ และการขอรับ การส่ งเสริม การลงทุ น การขอรับ สิ ท ธิป ระโยชน์
การขอให้คุ้มครองการลงทุน เพื่อทารายงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(3) ตรวจสอบให้ ผู้ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ก าหนด และเงื่ อ นไข
ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(4) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า เรื่ อ งต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม การลงทุ น และจั ด ท าโครงการ
เพื่อเผยแพร่และชักจูงให้มีการลงทุน
(5) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อคานวณหาแนวโน้มการเพิ่มลด
ของการส่งเสริมการลงทุน
(6) สรุปผลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการลงทุนให้แก่นักลงทุน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการลงทุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นและสามารถ
ตัดสินใจได้ดีในการลงทุน
(2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของการลงทุนเพื่อช่วย
ในการเพิ่มจานวนการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม
คุณสมบัต.ิ ..
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คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสานักงาน ก.พ.
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200)
(1) ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุนในประเทศไทย
(100 คะแนน)
(2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension)
(100 คะแนน)

