ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตาแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน
ด้ ว ยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำรลงทุ น ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ ำ ง
เป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำรทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำง
ของพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนด
ลั ก ษณะงำนและคุ ณ สมบั ติ เฉพำะของกลุ่ ม งำนและกำรจัด ท ำกรอบอั ต รำกำลั งพนั ก งำนรำชกำร ลงวัน ที่
28 กุมภำพันธ์ 2554 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดทำกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่
26 กันยำยน 2555 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็น ผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่ส ำมำรถปฏิบัติห น้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
(6) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ องรับ โทษจ ำคุ กโดยค ำพิ พ ำกษำถึ งที่ สุ ดให้ จ ำคุ กเพรำะกระท ำ
ควำมผิ ดทำงอำญำ เว้น แต่ เป็ น โทษส ำหรับ ควำมผิ ดที่ ได้ก ระท ำโดยประมำทหรือควำมผิ ดลหุ โทษ ไม่เป็ น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
หมำยเหตุ...

-๒-

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ
ไม่เกิน 1 เดือน มำยื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงำนสนับสนุนกำรลงทุน กลุ่มงำนบริกำร
1) มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ในสำขำวิชำดังนี้
- สำขำวิชำกำรบัญชี
- สำขำวิชำกำรตลำด
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักในกำรให้บริกำร
3) มีทัศนคติในกำรทำงำนที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน
และสำมำรถทำงำนเป็นทีมได้
4) มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
5) มีระเบียบวินัยและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบรำชกำรได้
6) มีควำมกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7) มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงำนสนับสนุนกำรลงทุน กลุ่มงำนบริกำร
1) มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ในสำขำวิชำ ดังนี้
- สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์
- สำขำวิชำกำรตลำด
- สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจบริกำร
- สำขำวิชำกำรโรงแรม
2) สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี
3) มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักในกำรให้บริกำร
4) มีทัศนคติในกำรทำงำนที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน
และสำมำรถทำงำนเป็นทีมได้
5) มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
6) มีระเบียบวินัยและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบรำชกำรได้
7) มีควำมกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8) มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
3. กำรรับสมัคร…

-๓3. การรับสมัคร
3.1 ขั้นตอนกำรรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทำงอินเทอรเน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวำคม 2559
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดรำชกำร ซึ่งสำมำรถสมัครไดเพียงตำแหน่งเดียวเทำนั้น ตำมขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้ำไปที่เว็บไซต์ www.boi.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคลำกร”
หรือ https://boi.job.thai.com ในหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”
(2) กรอกขอควำมใหถู ก ตองและครบถวน ปฏิ บั ติ ต ำมขั้ น ตอนที่ ก ำหนด
ระบบจะกำหนดแบบฟอรมกำรชำระเงินผำนเคำนเตอรธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมกำรชำระเงินลงในกระดำษขนำด A 4 จำนวน 1 แผน
หรือหำกไมมี เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash
Drive เป็นต้น
ในกรณีไมสำมำรถพิมพแบบฟอรมกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมธนำคำรหรือบันทึก
ขอมูลได ผูสมัครสำมำรถเขำไป พิมพแบบฟอรมกำรชำระเงิน หรือบันทึกขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก
แตจะไมสำมำรถแกไขขอมูลกำรสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
3.2 น ำแบบฟอรมกำรช ำระเงิน ไปช ำระเงิน ค่ ำธรรมเนี ยมธนำคำรและค่ ำบริกำรทำง
อินเตอร์เน็ ต เฉพำะที่เคำนเตอร ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 – 9
ธันวำคม 2559 ภำยในเวลำทำกำรของธนำคำร และให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินด้วย
3.3 ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมดังนี้
- ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จำนวน 100.- บำท
- ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จำนวน 30.- บำท
เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผูสมัครที่ชำระคำธรรมเนียมสอบแลว สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณชำระเงินหลังจำก
ช ำระเงิ น คำธรรมเนี ย มกำรไปแลว 2 วั น ท ำกำร ในกรณี ที่ ไมพบขอมู ล ผู ส มั ค รตองติ ด ตอกั บ ธนำคำร
สำขำที่ ช ำระเงิน เทำนั้ น ภำยในวัน ที่ 13 ธัน วำคม 2559 ซึ่ งผู ส มั ค รที่ ช ำระคำธรรมเนี ย มแลว จะไดรั บ
เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตำมลำดับของกำรชำระคำธรรมเนียมสอบ
3.4 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหนง
ตำมประกำศรับ สมัครสอบ โดยตองเปนผูส ำเร็จกำรศึกษำและไดรับกำรอนุมัติจำกผู มีอำนำจอนุมั ติภ ำยใน
วันปดรับสมัครสอบคือวันที่ 8 ธันวำคม 2559 ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรของ
สถำนศึ ก ษำใด จะถื อตำมกฎหมำย กฎหรือระเบี ย บเกี่ ยวกั บ กำรส ำเร็จ ตำมหลั ก สู ต รของสถำนศึ กษำนั้ น
เป็นเกณฑ์
3.5 กำรสมั ค รสอบตำมขั้ น ตอนขำงตน ถื อ วำผู ส มั ค รเปนผู ล งลำยมื อ ชื่ อ และรับ รอง
ควำมถูกตอง ขอมูลดังกลำว ตำมพระรำชบัญญัติว ำดวยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หำกผูสมัคร จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจงควำมเท็จตอเจำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137
3.7 ผูสมัครสอบ...

-๔3.6 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองวำเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และตองกรอกรำยละเอียดตำง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตำมควำมเปนจริง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู สมัคร หรือตรวจพบวำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผูสมัครสอบนำมำยื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตำมประกำศรับ สมัครสอบ สำนั กงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรลงทุ น จะถือวำผู ส มัครสอบ
เปนผูขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแตตน และจะไมคืนคำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
4. หลักฐานที่ตองยื่นในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(1) ใบสมัครที่พิ มพจำกอิน เทอรเน็ต ใหติดรูปถำยหนำตรง ไมสวมหมวก และ
ไมสวมแวนตำดำถำยไมเกิน 1 ป ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลำยมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สำเนำประกำศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำก่อนวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
นำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุ
สำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำและวันที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตรจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 8 ธันวาคม 2559
(4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ส ำเนำหลั ก ฐำนอื่ น ๆ เช่ น ใบส ำคั ญ กำรสมรส (เฉพำะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน), ใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (เฉพำะ
ผู้สมัคร เพศชำย) อย่ำงละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่ำ “สำเนำถูกต้อง” พร้อมลงชื่อ
และวันที่กำกับไว้ทุกฉบับด้วย
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน
สมรรถนะ และก ำหนดวั น เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมิ น สมรรถนะ ภายในวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2559
ทำงเว็บไซต์” www.boi.go.th หัวข้อ “ รับสมัครบุคลำกร หรือทำงเว็บไซต์ https://boi.job.thai.com/
หัวขอ “รับสมัครสอบ”

6. หลักเกณฑ์…

-๕6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
ตาแหน่ง
หน่วยที่ 1 - 2
พนักงานสนับสนุนการ
ลงทุน

สมรรถนะ
กำรประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
หมวด 1
-ประวัติส่วนตัว
-ประวัติกำรศึกษำ
-ประวัติกำรทำงำน
-ประสบกำรณ์กำรทำงำน
-ควำมรู้ควำมสำมำรถ
หมวด 2
-บุคลิกภำพ/อุปนิสัย
-ท่วงทีวำจำ
-ปฏิภำณไหวพริบ
-อำรมณ์/ทัศนคติ
- มนุษยสัมพันธ์
หมวด 3
-ควำมเหมำะสมในกำรทำงำนกับ
องค์กำร
-ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

ทำแบบทดสอบบุคลิกภำพ
ร่วมกับกำรสัมภำษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน
(1) ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตรงตำมที่กำหนดในประกำศรับสมัครและเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในกำรประเมิน
สมรรถนะไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
(2) กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรร
ตำมล ำดั บ คะแนนสอบ ทำงเว็ บ ไซต์ “www.boi.go.th” หั ว ข้ อ รั บ สมั ค รบุ ค ลำกร หรื อ ทำงเว็ บ ไซต์
https://boi.job.thai.com โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อขึ้นบัญชีครบกำหนด 1 ปี
หรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทา

-๖9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนกำหนด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดาเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทราบด้วย
ประกำศ ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559

(นำงสำวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)
รองเลขำธิกำร รักษำรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

