
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

              ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)  
      และนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 

 

            ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17  
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
     1.1 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จ านวน 2 อัตรา  

    อัตราเงินเดือน  15,000 - 16,500 บาท ทั้ งนี้  จะได้รับเงิน เดือนเท่าใด 
ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ 6) 

     1.2 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จ านวน 4 อัตรา 
 อัตราเงินเดือน  17,500 – 19,250 บาท ทั้ งนี้  จะได้รับเงินเดือนเท่าใด 

ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ 6)  

  2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
      รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 

  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
               3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้  

ก. คุณสมบัติทั่วไป  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  

 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

(3) เป็นผู้อยู่… 
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 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม   

 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอืน่ของรัฐ  

 (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น 

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
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 าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองแล้ว 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เขา้
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการได ้ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538    

 3.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
            (1) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ และ 
            (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไประดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หรือระดับปริญญาโท ของส านักงาน ก.พ. ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ 
 
 

4. กำรรับสมัคร... 
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4. กำรรับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม ถึงวันที่  

6 พฤศจิกำยน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตามข้ันตอน ดังนี้  

     (1) เขา้ไปทีเ่ว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ในหัวข้อ “ ใบสมัครออนไลน์ ” 
หรือ www.boi.go.th หัวข้อ “ รับสมัครบุคลำกร ”   

     (2) กรอกข้อความการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่ก าหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัคร
สอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

     (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน ลงในกระดาษขนาด A 4 จ านวน 1 แผ่น หรือ 
หากไม่พิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น  

    ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล 
การสมัครสอบที่ได้ยืนยันในระบบไปแล้วได้  

     (4) น าแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ (3) ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบและ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม  
ถึงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็น
หลักฐาน  

     (5) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ประกอบด้วย 
     1. ค่าธรรมเนียมสอบ       จ านวน   400 บาท 
     2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร   จ านวน     30 บาท 
          ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

เรียบร้อย และจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

     (6) ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ
โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบ 
ในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

 5. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ 
     5.1 ผู้สมัครจะสมัครได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น  
     5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที่สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560 ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

 

5.3 การสมัคร... 
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  5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนในข้อ 4 ถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

    5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อ  ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 

  5.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบในภายหลังว่า
เอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

     และกรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้า
ห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ  ชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูล
หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มี
สิทธิเข้าห้องสอบ 

  6. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบแข่งขัน 
              ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน 
เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 ทำงเว็บไซต์ 
www.boi.go.th หัวข้อ “ รับสมัครบุคลำกร หรือ https://boi.thaijobjob.com หัวข้อ  
“ กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน” 

     7. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 
     หลักสูตรและวิธีการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
            7.1 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ     

        7.2 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ ได้บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

 ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน  
และเม่ือสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว จึงมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัด
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งต่อไป  
 

8. หลักฐำน… 
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     8. หลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะ
ต ำแหน่ง ดังนี้      

     8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อ 
ในใบสมัครให้ครบถ้วน 
     8.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) อย่างละ 2 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560 
     ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
โดยจะต้องอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทน 
     8.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน ๑ ฉบับ 
     8.4 ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ
ส าเนาประกาศเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ. 
จ านวน 1 ฉบับ  
     8.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณี
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ในเอกสารตามข้อ 8.1 - 8.4 ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับมุมบนขวามือของเอกสารทุกหน้า ให้เรียบร้อย  
          อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบภายหลังว่ าหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ หรือ
คุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับ  
การบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  

     9 เกณฑ์กำรตัดสิน 
           ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน 
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงหลักวิชา 
การวัดผล   
     10. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขันได้ 

         10.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่าน 
การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ ง และความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมาก 
ไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อย  
ไปมาก                

  10.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ 
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัน
กับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ไดค้รั้งก่อนนี้เป็นอันยกเลิก 

11. กำรบรรจุ… 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด และ 
 (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200)  
           (1) ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุนในประเทศไทย 
(100 คะแนน) 
               (2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension)  
(100 คะแนน)  
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2. นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุนปฏิบัติกำร (วุฒิปริญญำโท)   จ ำนวน 4 อัตรำ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับสูง ในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การก าหนดสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ และ
สร้างบรรยากาศในการลงทุนเพ่ือให้สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมการลงทุน  
  (2)  ศึกษา วิเคราะห์ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับสิทธิประโยชน์  
การขอให้คุ้มครองการลงทุน เพ่ือท ารายงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  (3)  ตรวจสอบให้ผู้ได้รับการส่ งเสริมปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อก าหนด และเงื่อนไข 
ที่ได้รับการส่งเสริม เพ่ือความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  (4)  ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และจัดท าโครงการ 
เพ่ือเผยแพร่และชักจูงให้มีการลงทุน 
  (5)  รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือค านวณหาแนวโน้มการเพิ่มลด
ของการส่งเสริมการลงทุน  
  (6)  สรุปผลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้สามารถวางแผนในการพัฒนา 
ด้านการส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
   2. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   3. ด้านการประสานงาน 
        (1)  ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   4. ด้านการบริการ 
        (1)  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการลงทุนให้แก่นักลงทุน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการลงทุนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นและสามารถ
ตัดสินใจได้ดีในการลงทุน 
  (2)  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของการลงทุนเพ่ือช่วย 
ในการเพิ่มจ านวนการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม 
 
 

คุณสมบัต.ิ.. 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  

  1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ  

 (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ระดับปริญญาโท ของส านักงาน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้  (คะแนนเต็ม 200)  
           (1) ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศท่ีมีผลต่อการลงทุนในประเทศไทย 
(100 คะแนน) 
               (2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension)   
(100 คะแนน)  
 




