ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตาแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการสรรหา
และการเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้ า งของพนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวัน ที่
11 กัน ยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ เรื่ อง การก าหนดลั กษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรับ โทษจ าคุ กโดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณะเพศอยู่ในวันสอบ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ
ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติ ...

- 2 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จานวน ๑ อัตรา
(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิช า ดังนี้
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทาง ภาษาอังกฤษ
(๒) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๔) มีทัศนคติในการทางานที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน
และสามารถทางานเป็นทีมได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๖) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๗) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(๘) มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

3. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคาร
แอร์พอร์ตบิสิเนสพาร์ค เลขที่ 90 ห้อง 108 – 110 ชั้น 1 ถนนมหิดล ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน ๒๕๖4 ในวันและเวลาราชการ โดยภาคเช้าเวลา
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตาม
ประเพณี กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวม
เสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และพฤติตน
เป็นสุภาพชน)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่ นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่าย
ในครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวน ๑ ฉบับ ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา วันที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติมายื่นแทน โดยจะต้องอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 กันยายน ๒๕๖4
(4) สาเนาบัตรประจาตัว ...

- 3 (๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อ
สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่สมัคร
ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจาตัวกากับมุมบนขวามือของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครให้ถกู ต้องตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจาตัว
ประชาชน
(๒) ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือตรวจพบในภายหลัง
ว่าวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร หรือเอกสารหลักฐาน ที่ผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ( เชียงใหม่) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้สมัครรายนั้น
๕ การประกาศรายชื่อผู้สมัคร กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่
13 กันยายน ๒๕๖4 ณ ป้ายประกาศของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่ ) และทางเว็บไซต์
https://chiangmai.boi.go.th ในหัวข้อ “ ข่าวสาร  ข่าวรับสมัครงาน ”

6. หลักเกณฑ์และ.....

-4๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
ตาแหน่ง
พนักงานส่งเสริมการลงทุน

องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

- การประเมินสมรรถนะ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
หมวดที่ ๑
-ประวัติส่วนตัว
-ประวัติการศึกษา
-ประวัติการทางาน
-ประสบการณ์การทางาน
-ความรู้ความสามารถ
หมวดที่ ๒
-บุคลิกภาพ/อุปนิสัย
-ท่วงทีวาจา
-ปฏิภาณ ไหวพริบ
-อารมณ์/ทัศนคติ
-มนุษยสัมพันธ์
หมวดที่ ๓
-ความเหมาะสมในการทางานกับ
องค์กร
-ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์

๗. เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ผู้ทจี่ ะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(๒) การจัดทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลาดับที่ผ่านการเลือกสรร
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร
ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น ภาคที่ 1 (เชียงใหม่ ) สานั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การ
ลงทุ น จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามลาดับคะแนนที่ผ่านการเลือกสรร ณ ป้ายประกาศ
ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ( เชียงใหม่ ) และทางเว็บไซต์ https://chiangmai.boi.go.th
ในหัวข้อ “ ข่าวสาร  ข่าวรับสมัครงาน ” โดยบัญชี รายชื่อดังกล่ าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
ขึ้นบั ญชีครบกาหนด 2 ปี หรือนับแต่วันขึ้นบัญชี หรือวันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

9. การจัดทาสัญญา......

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตาแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
หน่วย
ที่

ชื่อตำแหน่ง

กลุ่มงำน

ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบตั ิ

อัตรำ
ว่ำง

ค่ำตอบแทน

๑

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

บริหาร
ทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้าน ดังนี้
๑.งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์
โครงการทีข่ อรับการส่งเสริม
การลงทุน
๒.งานช่วยสนับสนุนการให้สทิ ธิและ
ประโยชน์ตามโครงการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
๓.งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบ
โครงการทีข่ อรับการส่งเสริมการลงทุน
๔.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑

วุฒิปริญญาตรี
๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์

ระยะเวลำกำรจ้ำง

ตามระเบียบ
ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐
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