ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 131 / ๒๕64
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
-------------------------------การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิส าหกิจสั งกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกาลังดาเนินการพั ฒนาและขยาย
โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์
เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนาทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจานวน 64 อัตรา โดยมี
รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้
๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของข้อบังคับคณะกรรมการ
กนอ. ว่าด้วยพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๑) ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๔) สามารถทางานให้ กนอ. ได้เต็มเวลา
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่ เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือ
รอการกาหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๙) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๑๐) ไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(๑๑) ไม่ เคยต้ องคาพิ พากษาหรือคาสั่ งของศาลให้ ทรัพย์ สิ นตกเป็ นของแผ่ นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๒) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของ
กระทรวง ทบวง กรม หรื อทบวงการเมื องซึ่ งมี ฐานะเที ยบเท่ า พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อ
สภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ามตาม (6) ให้ ผู้ ว่ าการพิ จารณายกเว้น ให้ เข้ าเป็ น พนั ก งานได้
หากเห็นว่าการปฏิบัติงานผู้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ กนอ.
/2.ผู้สมัคร...

-2๒. ผู้ สมั ครต้ องมี คุ ณ วุ ฒิ การศึ กษาและประสบการณ์ และความรู้ พื้ น ฐานทั่ วไปปรากฏตาม
รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ. ตั้งแต่
วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 ธั น วาคม 2564 ถึ ง วั น พฤหั ส บดี ที่ 6 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่ ว โมง (ไม่ เว้ น
วันหยุดราชการ) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1179 ในวันและเวลาราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1 ) เปิ ด เว็ ป ไซ ต์ https://ieat.thaijobjob.com/ ห รื อ ท า งเว็ ป ไซ ต์ ก น อ .
https://www.ieat.go.th หัวข้อ“ร่วมงานกับเรา” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครในระบบรับสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้ ว
ไม่เกิน ๑ ปี
- สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร (จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
- สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
- สาเนาหลักฐานที่แสดงถึงการพ้นภาระทางทหารแล้ว
- สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ในกรณีที่ชื่อ/
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
- สาเนาใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.) (เฉพาะตาแหน่งวิศวกร)
- สาเนาผลคะแนน TOEIC คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน
สาหรับผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ได้รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Issued Date) จนถึงวันที่ กนอ. ปิดรับสมัคร (วันที่ 6 มกราคม 2565) ทั้งนี้
จะต้องเป็นผลการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามองค์กรอื่น กนอ.
ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ ทั้งนี้ หาก กนอ. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฏว่า ผู้สมัคร
รายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกาหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้และไม่มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก/บรรจุในตาแหน่งที่รับสมัครต่อไป
(3) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การช าระเงิน ลงในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่ น หรื อ หากไม่ มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บั นทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ file ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น USB Flash Drive
หรือ Diskette เป็นต้น เพื่อนาไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณี ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ หรือบันทึก
ข้อมูลไม่ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูล ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลใหม่ได้อี ก
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอบใบสมัครและยืนยันการสมัครในครั้งแรกได้
3.2 น าแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ตามข้ อ 3.1 (3) ไปช าระเงิน เฉพาะที่ เคาน์ เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
ภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัคร
สอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
/3.3 ผู้สมัคร...

-33.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จานวน 250 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมในการสอบ จานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมการสมัครของธนาคาร จานวน 30 บาท
(3) ค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ จานวน 20 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔. วิธีการสอบคัดเลือก
๔.๑ ทดสอบความรู้ทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู้ทั่วไป
(40 คะแนน)
(๒) ความรู้ความถนัดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(30 คะแนน)
(๓) วิชาความถนัด (Aptitude Test)
(30 คะแนน)
๔.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(1) สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (70 คะแนน)
(2) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
(30 คะแนน)
5. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
กนอ. จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ มี สิ ทธิ์ เข้ ารั บ การสอบข้ อเขี ยนจากผู้ ส มั ครที่ มี คุ ณ สมบั ติ ตาม
ที่กาหนดพร้อมทั้งรายละเอียดกาหนดการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม ๒๕65 (วันและเวลา
อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทาง https://www.ieat.go.th (หัวข้อร่วมงานกับเรา)
6. เงื่อนไขการรับสมัคร และบรรจุแต่งตั้ง
6.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ งส าหรั บต าแหน่ งที่ รั บ สมั ครตรงตามประกาศรั บ สมั คร และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร กนอ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
6.2 กนอ. มีการจั ดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครเท่าที่จาเป็น เพื่อใช้ ในการดาเนินการรับ
สมั ครสอบคั ดเลื อกของ กนอ. ซึ่ งผู้ ส มั ครจะต้ องให้ ความยิ นยอมให้ กนอ. น าไปใช้ เพื่ อการด าเนิ นการดั งกล่ าว
โดย กนอ. จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6.3 ให้ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบตามประกาศฉบับนี้ได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
6.4 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลหรือยื่ นเอกสารเป็ นเท็จ จะมีความผิ ดฐานแจ้งความเท็ จต่อเจ้ าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137
6.5 ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนในวันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่ แสดงหลักฐานดังกล่าว
กนอ. จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าสอบ

/6.6 กนอ. ...

-46.6 กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้
6.6.1 การพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยไม่ผู กพั นว่าผู้ สอบผ่ านการคัดเลื อกจะต้องได้รับการบรรจุ แล ะแต่งตั้งเป็นพนักงานทุกคน และ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหรือหน่วยงานที่จะบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน
ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บความจ าเป็ นของงานและความสมั ครใจของผู้ ผ่ านการสอบคัดเลื อกได้ และหากผู้ สมัครสอบไม่ พึ ง
ประสงค์จะบรรจุตามที่ กนอ. กาหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์การบรรจุเป็นพนักงาน กนอ.
6.6.2 กนอ. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกและผู้ที่สอบได้ในอันดับสารอง โดยขึ้นบัญชีไว้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ หรือหาก กนอ. มีการสอบครั้งใหม่และมีการขึ้นบัญชีใหม่
แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้ถือเป็นอันยกเลิก
6.6.3 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กนอ. ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 8 ของข้อบังคับการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 30) พ.ศ. 2551
6.6.4 กนอ. ขอสงวนสิ ท ธิ์ให้ ผู้ ส มั ครต้ อ งเป็ น บุ ค คลภายนอกเท่ านั้ น โดยไม่ อนุ ญ าต
ให้พนักงาน กนอ. สมัครสอบแข่งขันกับบุคคลภายนอกเพื่อขอย้ายสังกัดเข้าร่วมหรือมีสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
6.7 ผู้ ส มั ครสอบจะต้ องติ ดตามประกาศต่ าง ๆ เกี่ ยวกั บ การสอบคั ดเลื อกอย่ างสม่ าเสมอ
หากมี ข้ อสงสั ย หรื อต้ องการทราบรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่ อสอบถามได้ ที่ กองบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น M อาคารสานักงานใหญ่ กนอ. เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๑๑79 โทรสาร ๐ ๒๖๕๐ ๐๒๑๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64

(นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี)
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้าย
ประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 131/2564
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตาแหน่ง
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
๑. เลขานุการ ๕
ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ/เขียนหนังสือราชการ
สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน
(รายละเอียดคุณวุฒิปรากฏตามหมายเหตุท้ายประกาศฉบับนี้)
2. มีทักษะการติดต่อประสานงาน
และสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ ๑
3. มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
สถานที
ป
่
ฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
อั
ต
ราเงิ
น
เดื
อ
น
(จานวน 2 อัตรา)
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
ส
านั
ก
งานใหญ่
ก
รุ
ง
เทพมหานคร
15,000-18,900
บาท
(เลขประจาอัตราที่ 27 และ 28)
5. มีความรู้เบื้องต้นทางด้านการทาหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
2. เลขานุการ 5
ปริญญาตรีทางด้านหรือสาขาวิชาเลขานุการ สังคมศาสตร์
1. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรือประสานงานโครงการอย่างน้อย 1 ปี
สังกัด ฝ่ายตรวจสอบภายใน
การจัดการ อักษรศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร และ
2. สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(จานวน 1 อัตรา)
เศรษฐศาสตร์
3. จัดทาเอกสาร รายงานหนังสือราชการ Presentation เอกสารการประชุม
(เลขประจาอัตราที่ 33)
4. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 15,000-18,900 บาท 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint ได้ดี
6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน/ภายนอก
3. ผู้ตรวจสอบภายใน 6
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 1. มีประสบการณ์ในการทางานทางด้านตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบ
สังกัด กองตรวจสอบ 2
หรือบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT Security หรือด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง
(จานวน 1 อัตรา)
สารสนเทศ
2. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีฯ (IT Audit)
(เลขประจาอัตราที่ 44)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
3. จัดทาแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาความสาคัญและระดับความเสี่ยงของ
1. หากผูส้ มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี
ระบบสารสนเทศขององค์กร และจัดทาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ
ประสบการณ์ในการทางานทางด้านตรวจสอบภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์และประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรวจสอบ ฯ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ด้านตรวจสอบสารสนเทศ IT Security หรือ 5. หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น CISA CISM CISSP IRCA ISO 27001
ด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
Lead Auditor จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. หากผูส้ มัครใช้คุณวุฒิปริญญาโท ในการสมัครต้องมีประสบการณ์
1 ปี ด้านการตรวจสอบสารสนเทศ (นับจากปริญญาโท)
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 18,900-24,000 บาท

-2ตาแหน่ง
4. ผู้ตรวจสอบภายใน 6
สังกัด กองตรวจสอบ 2
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 45)

5. นักบริหารงานทั่วไป ๕
สังกัด กองการประชุม
(จานวน ๑ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๖๔)

6. นักประชาสัมพันธ์ 5
สังกัด กองสื่อสารองค์กร
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 71)

คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี การเงิน
การธนาคาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ปริญญาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาสาขาอื่นๆ
ทางด้านตรวจสอบภายใน/การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผูส้ มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการทางานทางด้านตรวจสอบภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ด้านตรวจสอบภายใน หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน 1 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
18,900-24,000 บาท
ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย สถิติ รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. ตรวจประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกากับ
ดูแลกิจการ และจัดทาแผนการตรวจสอบ/ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และประเมินผล
2. จัดทาเอกสาร รายงานผลการตรวจสอบ
3. มีทักษะในการสื่อสาร ชี้แจง ติดต่อประสานงาน
4. มีความระเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง สามารถ
ทางานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. การใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถติดต่อประสานงานได้
6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint ได้ดี
7. หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น CIA CCSA CPIAT เป็นต้น จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

1. มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเอกสาร
2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการทางาน
3. มีความรู้สามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมอื่นๆ
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน/งานสารบรรณ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
5. อานวยความสะดวกการจัดประชุมคณะกรรมการฯ/ผู้บริหารระดับสูง
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท 6. รับผิดชอบงานสารบรรณ ระบบ Workflow งบประมาณของหน่วยงาน
ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์
1. มีประสบการณ์การทางานในด้านการบริหารจัดการข้อมูลการรวบรวมข้อมูล
บริหารธุรกิจ
และการจัดทารายงานในรูปแบบต่าง ๆ
2. มีทักษะในการเขียน การสื่อสารโครงการฯ และการบริหารจัดการสื่อมวลชน
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท โดยเฉพาะทักษะการฟัง พูด และเขียน และมีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์
การบริหารจัดการ website และโปรแกรมต่างๆ

-3ตาแหน่ง
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕
สังกัด กองปฏิบัติการดิจิทัล
(จานวน ๑ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๑๐๕)

คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟแวร์
หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. เลขานุการ ๕
สังกัด ฝ่ายพัฒนาองค์กร
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 133)

ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
(รายละเอียดคุณวุฒิปรากฏตามหมายเหตุท้ายประกาศฉบับนี้)

9. นักวิเคราะห์ 6
สังกัด กองจัดการระบบและบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๑39)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 15,000-18,900 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Networking)
3. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเครือข่าย และอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server Room)
4. มีความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
5. มีความรู้ด้าน Cloud Computing

1. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ/เขียนหนังสือราชการ
2. มีทักษะการติดต่อประสานงาน
3. มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 15,000-18,900 บาท 5. มีความรู้เบื้องต้นทางด้านการทาหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
1. มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงระบบงานและกระบวน
บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง การเงินการธนาคาร
งานต่าง ๆ
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
2. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและกากับการดาเนินงานตามสัญญาจ้าง
1. หากผูส้ มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงาน จัดการระบบและบริหารการ
ประสบการณ์ในการทางานทางด้านวิเคราะห์ ออกแบบทบทวน เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงระบบงานและกระบวนงานต่าง ๆ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 3. มีความรู้งานจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
4. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
Excel PowerPoint
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
5. มีทักษะการติดต่อประสานงานโครงการต่าง ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 18,900-24,000 บาท

-4ตาแหน่ง
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
10. นักวิเคราะห์ ๕
ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ
สังกัด กองจัดการระบบและบริหาร การคลัง การเงินการธนาคาร
การเปลี่ยนแปลง
(จานวน ๑ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๑40)
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท
11. นักบริหารพัสดุ 5
สังกัด กองพัสดุ
(จานวน ๒ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๑๕๘ และ ๑๕๙)
12. เศรษฐกร ๖
สังกัด กองนโยบายและแผน
(จานวน ๑ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๑๙๔)

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. บริหารจัดการและกากับการดาเนินงานตามสัญญาจ้าง
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
2. มีความรู้งานจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word
Excel PowerPoint
4. มีทักษะการติดต่อประสานงานโครงการต่าง ๆ
ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ
- มีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทางานด้านพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิช ยศาสตร์
- มีความรู้ความเข้าใจในงานการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ
- ให้คาแนะนาและตอบข้อหารือด้านพัสดุ ให้แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท - ร่วมเป็นกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องในคณะต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโททาง
เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผูส้ มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการทางานทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์หรือที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
18,900-24,000 บาท

1. มีหรือไม่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์
การเงิน
2. มีความรู้ในการวางแผนการดาเนินงาน
3. มีความรู้ในการวิเคราะห์และการประเมินผลการดาเนินงาน
4. มีความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงิน
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word
Excel PowerPoint เป็นอย่างดี

-5ตาแหน่ง
13. เศรษฐกร 5
สังกัด กองบริหารการลงทุน
(จานวน ๑ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๑๙8)

คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
การคลัง การเงินและการธนาคาร หรือวิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน การบริหาร มาตรฐานบัญชี
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลโครงการที่ กนอ. ดาเนินการหรือเข้าร่วม
ทุนหรือเข้าร่วมกิจการ
3. วิเคราะห์นโยบายการจ่ายเงินปันผล สภาวะตลาด กลุ่มเป้าหมาย
ของธุรกิจ กลุ่มคู่แข่ง ราคาการให้บริการข่องทางการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
14. เศรษฐกร 6
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ
1. มีประสบการณ์ในการทางาน เช่นการเขียนโครงการการลงทุน/วางแผน
สังกัด กองบริหารการลงทุน
พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลโครงการที่ กนอ. ดาเนินการหรือเข้าร่วม
(จานวน ๑ อัตรา)
และมีปริญญาโทเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน
ลงทุนหรือเข้าร่วมดาเนินงานหรือเข้าร่วมกิจการในรูปแบบต่างๆ
(เลขประจาอัตราที่ ๑๙9)
การธนาคาร
(Post Investment)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word Excel
1. หากผูส้ มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี
Power point ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ในการทางานทางด้านการลงทุน/การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง 4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับส่วนงานและองค์กร (Economic Value
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
Management : EVM) (Economic Profit : EP)
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
5. วิเคราะห์งบการเงิน กลยุทธ์ด้านการลงทุน ความเสี่ยงทางการเงินฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
18,900-24,000 บาท
15. เศรษฐกร ๕
ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ
1. รวบรวมและวิเคราะห์ ปั จจั ยภายใน-ภายนอก และสถานการณ์ ค วาม
สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ
การคลัง การเงินการธนาคาร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์กรและแผนพัฒนาธุรกิจขององค์กร รวมทั้ง
(จานวน 2 อัตรา)
การค้นหาผลิตภัณฑ์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่
(เลขประจาอัตราที่ 207 และ 208) สถานที่ปฏิบัติงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการ
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้าน
การเงิน และด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเงิน

-6ตาแหน่ง
16. วิศวกร 5
สังกัด กองวิศวกรรม
(จานวน ๒ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๒๑๙ , ๒๒๐)

คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ
(โยธา) กรณีผู้สมัครมีใบประกอบวิชาชีพฯ สาขาอื่นนอกเหนือจาก
สาขาโยธา ไม่สามารถสมัครตาแหน่งนี้ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท

๑7. วิศวกร 5
สังกัด กองบริการและ
กากับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม
(จานวน ๑ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๒๓๓)

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

18. นักบริหารการเงิน 5
สังกัด กองการเงิน
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๒50)

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีหรือไม่มปี ระสบการณ์ในการออกแบบงานก่อสร้าง หรืองานโครงการ
หรืองานที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการประมาณราคา หรือ การจัดทาราคากลางงาน
ก่อสร้าง หรืองานราคาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความชานาญในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม
4. สามารถควบคุมงานก่อสร้าง/ถอดแบบ/ประมาณราคา
5. สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้

- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างดี
- รับผิดชอบงานจัดตั้ง/ขยายนิคมอุตสาหกรรม
- อนุมัติแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมและจัดสรร
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท -กากับดูแลพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
1. มีความรู้ทางด้านการเงินหรือบัญชี ทักษะด้านภาษี และกฎหมายที่
บริหารธุรกิจ การคลัง เศรษฐศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท
4. มีความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ

ตาแหน่ง
๑9. นักบัญชี ๖
สังกัด กองบัญชีการเงิน
(จานวน ๑ อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๒๖๒)

20. นักวิเคราะห์ 5
สังกัด กองกากับดูแลกิจการที่ดี
(จานวน 2 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๒74 , 275)

21. นักวิทยาศาสตร์ 5
สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
(จานวน 2 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ ๒๙4 , 2๙5)
22. นักวิทยาศาสตร์ 5
สังกัด ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 335)
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ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้ ส มั ค รใช้ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ในการสมั ค ร ผู้ ส มั ค รจะต้ อ ง
มี ประสบการณ์ ในการทางานทางด้านบั ญชี หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้ วไม่
น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
18,900-24,000 บาท
ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี
การเงินการธนาคาร สถิติ กฎหมาย นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน การบริหาร มาตรฐานบัญชีเป็น
อย่างดี
2. มีประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบงบการเงิน การจัดทา
งบการเงิน การควบคุมและประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
๓. มีความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น
ระบบ ERP Microsoft Office

1. มีทักษะการติดต่อประสานงาน
2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office
3. มีความรู้เบื้องต้นทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การตลาด
และงานด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ Compliance
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
4. มีความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ และทักษะด้าน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท
ภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เคมี สุขาภิบาล
1. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข
ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี สาธารณสุขศาสตร์
2. มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย
หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
เช่น Microsoft word Excel Power Point รวมถึงการใช้โปรแกรม
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท ประชุมออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม
1. มีหรือไม่มีประสบการณ์ด้านการจัดการความปลอดภัย การบริหาร
เคมี สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดการความเสี่ยง การวางแผน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท 2. มีความรู้ด้านการจัดการระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือความ
ปลอดภัย และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ

ตาแหน่ง
23. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5
สังกัด กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 362)
24. เลขานุการ ๕
สังกัด ฝ่ายอานวยการปฏิบัติการ 1
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 364)
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ปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท
ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
(รายละเอียดคุณวุฒิปรากฏตามหมายเหตุท้ายประกาศฉบับนี้)
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน
15,000-18,900 บาท

25. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
แก่งคอย (จานวน 1 อัตรา)
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
อัตราเงินเดือน
(ประจาอัตราที่ 374)
- นิคมฯ แก่งคอย (จ. สระบุรี)
15,000-18,900 บาท
26. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
หนองแค (จานวน 1 อัตรา)
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
อัตราเงินเดือน
(เลขประจาอัตราที่ 378)
- นิคมฯ หนองแค (จ. สระบุรี)
15,000-18,900 บาท
27. นักบริหารการเงิน 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน (จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 405)

ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน
- นิคมฯ บางชัน (กรุงเทพฯ)

อัตราเงินเดือน
15,000-18,900 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีความรู้และทักษะด้าน Graphics Designer
2. สามารถผลิตภาพและวีดีโอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง Website
/Facebook/ YouTube/ Line/ Instagram/Tiktok
3. สามารถเป็น Admin Facebook Group ได้
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ/เขียนหนังสือ
ราชการ และมีทักษะการติดต่อประสานงาน
2. มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
4. มีความรู้เบื้องต้นทางด้านการทาหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
1. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถใช้งาน Microsoft Word Excel
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Team
Zoom App และ APP ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
1. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถใช้ Microsoft Word Excel การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Team Zoom App และ APP ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
1. มีหรือไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านการจัดทาบัญชีและการเงิน
บนโปรแกรมสาเร็จรูป และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถใช้Microsoft Word Excel การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Team Zoom App และ APP ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ตาแหน่ง
28. นักบัญชี 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
นครหลวง (จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 415)
29. นักบริหารการเงิน 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
นครหลวง (จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 416)
30. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน (จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 422)
31. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 427)
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ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีหรือไม่มีประสบการณ์ ทางด้านการจัดทาบัญชีบนโปรแกรมบัญชี
สาเร็จรูป และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ด้านภาษี เช่น จัดทารายงานภาษีซื้อ –ภาษีขาย รายงานภาษี
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ นครหลวง (จ.อยุธยา)
15,000-18,900 บาท หัก ณ ที่ จ่าย
3. บันทึกทรัพย์สินเข้าระบบ จัดทาใบตั้งหนี้ ใบสาคัญจ่าย
ปริญญาตรีทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ
1. มีหรือไม่มีประสบการณ์ ทางด้านภาษี การทารายงานภาษีซื้อ
เศรษฐศาสตร์ การคลัง การเงินการธนาคาร
ภาษีขาย
2. การเร่งรัดการจัดเก็บหนี้สินจากกิจกรรม ทางการเงินต่างๆ เช่น ทาใบ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ นครหลวง (จ.อยุธยา)
15,000-18,900 บาท แจ้งหนี้ การติดตามหนี้ค้างชาระ หนังสือหัก ณ ที่จ่าย การเบิกจ่ายสวัสดิการ
บันทึกสวัสดิการ
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
1. มีหรือไม่มีประสบการณ์การทางานอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ และ
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
การอนุญาตโรงงาน และมีความรู้ทางโยธา - โครงสร้างเบื้องต้น
2. มีความสามารถเบื้องต้นในการตรวจพิจารณาแบบแปลนโครงสร้างตาม
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ บางปะอิน (จ.อยุธยา)
15,000-18,900 บาท หลักวิศวกรรมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
1. มีหรือไม่มีประสบการณ์การทางานด้านอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ และ
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
การอนุญาตโรงงาน และมีความรู้ทางโยธา - โครงสร้างเบื้องต้น
2. มีความสามารถเบื้องต้นในการตรวจพิจารณาแบบแปลนโครงสร้างตาม
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ บ้านหว้า (จ.อยุธยา)
15,000-18,900 บาท หลักวิศวกรรมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ

ตาแหน่ง
32. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 438)

33. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 481)
34. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
(1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 482)
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- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ สมุทรสาคร (จ.สมุทรสาคร) 15,000-18,900 บาท
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ สงขลา (อ. สะเดา)
15,000-18,900 บาท
ปริญญาตรีทาง ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- นิคมฯ สงขลา (อ. สะเดา)

อัตราเงินเดือน
15,000-18,900 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น
Microsoft Office Internet การใช้โปรแกรมออนไลน์ เป็นต้น
3. มีความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาแบบแปลนโรงงาน
อาคารได้ และให้คาปรึกษาแนะนาเสนอแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการ
4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมด้านมลพิษ
5. มีความรู้เบื้องต้นในเรื่อง ISO 14000 หรือ ISO 45001
1. มีหรือไม่มีประสบการณ์การทางานด้านวิศวกรรม
2. มีความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ. โรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทางานพิจารณาอนุมัติ - อนุญาต
ด้านประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจนการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
1. มีความรู้ด้านชุมชนสัมพันธ์ และการดาเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ในการส่งเสริมการมีสานึกและรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชนและ
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
2. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Word Excel
PowerPoint
3. สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
4. วางแผนและดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ตาแหน่ง
35. วิศวกร ๖
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ ซิตี้
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 502)

36. วิศวกร 6
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ทีเอฟดี 1 - 2
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 510)

-11คุณวุฒิและคุณสมบัติ
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ/ โยธา หรือสิ่งแวดล้อม
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้ ส มั ค รใช้ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ในการสมั ค ร ผู้ ส มั ค รจะต้ อ ง
มี ประสบการณ์ ในการท างานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์
ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ เกตเวย์ ซิต้ี (จ.ฉะเชิงเทรา)
18,900-24,000 บาท
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุต
สาหการ/ โยธา หรือสิ่งแวดล้อม
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้ ส มั ค รใช้ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ในการสมั ค ร ผู้ ส มั ค รจะต้ อ ง
มีประสบการณ์ในการทางานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์
ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ ทีเอฟดี 1-2 (จ.ฉะเชิงเทรา)
18,900-24,000 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเรียนรู้ ปรับตัวกับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมได้ดี
4. กากับดูแล ผู้ประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานนิคมฯ ตามนโยบาย
แผนงานและตัวชี้วัดองค์กร

1. มีประสบการณ์ในทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถให้คาปรึกษา แนะนาปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
4. สามารถติดต่อสื่อสารและแก้ไขปัญหาในการทางานเป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
เป็นอย่างดี
6. รับผิดชอบงานอนุมัติ-อนุญาตการประกอบกิจการและก่อสร้าง
อาคารโรงงาน

ตาแหน่ง
37. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 514)
38. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 534)
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- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
- นิคมฯ สระแก้ว (จ. สระแก้ว)

-ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
หรือเทียบเท่าทางโยธา
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
- นิคมฯ บางปู (จ.สมุทรปราการ)

39. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
และบางปู (เหนือ)
(จานวน 2 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 536 และ 548)

อัตราเงินเดือน
15,000-18,900 บาท

อัตราเงินเดือน
15,000-18,900 บาท

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้าน IT)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้ สมั ครใช้ คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญญาตรี ในการสมั ครผู้ สมั ครจะต้ อง
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัคร มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ บางปู (จ.สมุทรปราการ)
18,900-24,000 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีหรือไม่มีประสบการณ์การทางานด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม
ทักษะการออกแบบ ก่อสร้าง สารวจรังวัด บารุงรักษาสิ่งปลุกสร้าง ฯ
2. มีความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร/กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาการใช้ที่ดิน อนุญาตออกแบบ ก่อสร้างรื้อถอน
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร การตั้งโรงงานการประกอบกิจการ
1. มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา
2. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้างโรงงาน
3. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office
Excel PowerPoint Internet
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. ให้คาปรึกษา แนะนาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านการอนุมัติอนุญาต แก่ผู้ประกอบการ
1. สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office
Excel /PowerPoint/Internet ได้เป็นอย่างดี
2. ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป บริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น งานสิทธิประโยชน์
และงานพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
เป็นวิทยากรในการรับคณะเยี่ยมชมจากภายนอกทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษได้
4. สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตาแหน่ง
40. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด (ระยอง)
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 557)
41. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอซเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 - 4
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 562)
42. นักวิทยาศาสตร์ 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอซเอ (ชลบุรี) 1 - 2
( จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 568)
43. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง)
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 586)
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-ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/
ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าทางโยธา
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มี/ไม่มีประสบการณ์การทางานด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมทักษะการ
ออกแบบ ก่อสร้าง สารวจรังวัด บารุงรักษาสิ่งปลุกสร้าง ฯ
2. มีความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร/กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาการใช้ที่ดิน อนุญาตออกแบบ ก่อสร้างรื้อถอน เปลี่ยนแปลง
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ อีสเทิร์นฯ (จ. ระยอง)
15,000-18,900 บาท การใช้อาคาร การตั้งโรงงานการประกอบกิจการ
-ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/
1. มี/ไม่มีประสบการณ์การทางานด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมทักษะการ
ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าทางโยธา
ออกแบบ ก่อสร้าง สารวจรังวัด บารุงรักษาสิ่งปลุกสร้าง ฯ
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
2. มีความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร/กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาการใช้ที่ดิน อนุญาตออกแบบ ก่อสร้างรื้อถอน เปลี่ยนแปลง
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
การใช้อาคาร การตั้งโรงงานการประกอบกิจการ
- นิคมฯ ดับบลิวเอซเอ
15,000-18,900 บาท
(จ. ชลบุรี/ระยอง)
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/พลังงาน เคมี
1. กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของผู้ประกอบการ ให้มี
สุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวม ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ความปลอดภัย
ประเมินผล ข้อมูลและการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
3. สนับสนุนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่โดยรอบ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ ดับบลิวเอซเอ (จ.ชลบุรี) 15,000-18,900 บาท เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในการนิคมอุตสาหกรรม
-ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
2. มีประสบการณ์การทางานในการพิจารณาออกแบบ ตรวจแบบ
ก่อสร้างโรงงาน หรือแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ อมตะซิตี้ (จ.ระยอง)
15,000-18,900 บาท

ตาแหน่ง
44. นักวิทยาศาสตร์ 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 595)

-14คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/พลังงาน เคมี
สุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ ปิ่นทอง (จ.ชลบุรี)
15,000-18,900 บาท
ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์
อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของผู้ประกอบการ
ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวม ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ประเมินผล ข้อมูลและการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
3. สนับสนุนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่โดยรอบ
เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในการนิคมอุตสาหกรรม
45. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5
1. สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
2. ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป บริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และชุมชน
(จานวน 1 อัตรา)
สัมพันธ์ ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น งานสิทธิประโยชน์ และงาน
(เลขประจาอัตราที่ 596)
พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเป็น
วิทยากรในการรับคณะเยี่ยมชมจากภายนอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
4. สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในการเป็น
- นิคมฯ ปิ่นทอง (จ.ชลบุรี)
15,000-18,900 บาท
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
46. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6
ปริญญาตรีหรือปริญาโททางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ 1. สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office Excel
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
/Power Point/Internet ได้เป็นอย่างดี
(จานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
2. ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป จัดทาสัญญาเช่าที่ดิน/อาคารโรงงาน /
(เลขประจาอัตราที่ 611)
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้อง การจดทะเบียนเช่า
มี ประสบการณ์ ในการท างานที่ เกี่ ยวข้องกั บตาแหน่ งที่ สมัคร 3. บริหารสัญญาเช่าที่ดิน/อาคารโรงงานมาตรฐาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
4. ต้อนรับนักลงทุนและคณะศึกษาดูงาน
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี 5. จัดทาฐานข้อมูล สัญญาเช่าต่างๆ
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ แหลมฉบัง (จ.ชลบุรี) 18,900-24,000 บาท

-15ตาแหน่ง
47. เศรษฐกร ๕
สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 627)

คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี
การคลัง การเงินการธนาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
15,000-18,900 บาท
48. เศรษฐกร ๖
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
พาณิชยศาสตร์ บัญชี การคลัง การเงินการธนาคาร
(จานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
(เลขประจาอัตราที่ 628)
1. หากผู้ สมั ครใช้ คุ ณวุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี ในการสมั คร ผู้ สมั ครจะต้ องมี
ประสบการณ์ ในการท างานทางด้ านการวางแผน วิ เคราะห์ หรื อที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
18,900-24,000 บาท
49. วิศวกร 5
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/โยธา/
สังกัด กองบริหารและกากับโครงการ อุตสาหการ/โลจิสติกส์/ปิโตรเคมี/โลหการ/วัสดุ-พลาสติก
(จานวน 2 อัตรา)
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
(เลขประจาอัตราที่ 630 และ 631)
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน
15,000-18,900 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการ
ดาเนินนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
2. จัดทารายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทาง หรือ
วางแผนแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. วางแผนการดาเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการ วิเคราะห์ จัดทา
กลยุทธ์ และงบประมาณในความรับผิดชอบ
1. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการ
ดาเนินนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
2. จัดทารายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทาง หรือ
วางแผนแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. วางแผนการดาเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการ วิเคราะห์
จัดทากลยุทธ์ และงบประมาณในความรับผิดชอบ
4. มีความรู้ด้านการบริหารโครงการ
5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก
1. มี/ไม่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย การวิเคราะห์
โครงการ การบริหารโครงการ การกากับดูแลโครงการ
2. สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของท่าเรือ
อุตสาหกรรม
3. สนับสนุนงานกากับดูแลโครงการของท่าเรืออุตสาหกรรม
4. ควบคุมงานการก่อสร้างท่าเรือฯ/วิเคราะห์และจัดทากลยุทธ์
แผนงานตัวชี้วัด และบริหารจัดการงบประมาณในความรับผิดชอบ

-16ตาแหน่ง
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
50. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ
สังกัด กองบริหารและกากับโครงการ
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
(จานวน 2 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 632 และ 633)

51. วิศวกร ๖
สังกัด สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 653)

52. วิศวกร 5
สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
(จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 654)

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มี/ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารสัญญาการวิเคราะห์โครงการ
การวางแผนและกากับดูแลโครงการ
2. สนับสนุนงานบริหารสัญญาของท่าเรืออุตสาหกรรม
3. สนับสนุนงานและวางแผนและกากับดูแลโครงการของท่าเรือ
อุตสาหกรรม
4. สนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์ จัดทากลยุทธ์ แผนงานตัวชี้วัด และ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
บริหารงบประมาณในความรับผิดชอบ และงานประประชาสัมพันธ์และ
- สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 15,000-18,900 บาท งานมวลชนสัมพันธ์ของท่าเรืออุตสาหกรรม
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์โยธา
1. มี/ไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีความรู้ด้าน
วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร/โรงงาน
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
2. ตรวจพิจารณาคาขอใช้ที่ดินและประกอบกิจการ/คาขอทั่วไป/แจ้ง
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
เริ่มประกอบกิจการ
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้อง 3. ตรวจพิจารณาคาขออนุญาตก่อสร้าง/รับรองก่อสร้าง/ตรวจสอบ
มีประสบการณ์ในการทางานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง สภาพอาคาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
4. ควบคุมงานและบริหารงานโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
มาบตาพุด
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
5. กากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตาม
สัญญา
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- ท่าเรือฯ มาบตาพุด (จ.ระยอง) 18,900-24,000 บาท
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์โยธา วิศวกรรมขนส่ง
1. มี/ไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีความรู้ด้าน
วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร/โรงงาน
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
2. ตรวจพิจารณาคาขอใช้ที่ดินและประกอบกิจการ/คาขอทั่วไป/
แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
3. ตรวจพิจารณาคาขออนุญาตก่อสร้าง/รับรองก่อสร้าง/ตรวจสอบ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- ท่าเรือฯ มาบตาพุด (จ.ระยอง) 15,000-18,900 บาท สภาพอาคาร

-17ตาแหน่ง
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
53. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 6 ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์
สังกัด สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
มาบตาพุด (จานวน 1 อัตรา)
นิเทศศาสตร์
(เลขประจาอัตราที่ 655)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิ ปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้อง
มี ประสบการณ์ ในการท างานที่ เกี่ ยวข้ องกั บต าแหน่ งที่ สมั คร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการทางานก็ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- ท่าเรือฯ มาบตาพุด (จ.ระยอง) 18,900-24,000 บาท
54. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 ปริญญาตรีทางการบริหาร รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์
สังกัด สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
มาบตาพุด (จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 656)
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- ท่าเรือฯ มาบตาพุด (จ.ระยอง) 15,000-18,900 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มีความรู้ด้านการบริหารงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. มีความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสานักงานพื้นฐาน
4. มีทักษะด้านงานมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น

1. มีความรู้ด้านการบริหารงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. มีความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสานักงานพื้นฐาน
4. มีทักษะด้านงานมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ตาแหน่ง
55. วิศวกร 5
สังกัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด (จานวน 1 อัตรา)
(เลขประจาอัตราที่ 686)

หมายเหตุ :

-18คุณวุฒิและคุณสมบัติ
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี /
สิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน
- นิคมฯ มาบตาพุด (จ.ระยอง) 15,000-18,900 บาท

ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ
1. มี/ไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ประกอบกิจการ
2. สนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. ตรวจพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตในนิคมอุตสาหกรรม
4. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ประกอบการ

1. ผู้สมัครสอบในตาแหน่งที่ (1)-(55) ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน
และผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนน หรือผลคะแนนมีอายุเกิน 2 ปี จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ)
2. ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.) (เฉพาะตาแหน่งวิศวกรเท่านั้น)
(หากผู้สมัครไม่มีใบ กว. จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ)
3. กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกผู้สมัครที่มีคุณวุฒิที่ไม่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครเข้ารับการสอบโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ
จะเป็นผู้พิจารณา
4. ผู้ที่ยื่นใบสมัครต้องติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครอย่างใกล้ชิดทาง website ของ กนอ.
5. การพิจารณาประสบการณ์และค่าประสบการณ์ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ซึ่งประสบการณ์ทางานต้องตรงกับความต้องการของ
หน่วยงานที่จะเข้าบรรจุและระเบียบ กนอ. โดยจะมีขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตามระเบียบที่ กนอ. กาหนด
6. กรณีหากผู้ที่สอบได้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกาหนด หรือตามที่ระเบียบ กนอ. กาหนด
จะต้องได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราแรกบรรจุ ดังนี้
- ระดับ 5 (คุณวุฒิปริญญาตรี)
อัตรา 15,000 บาท
- ระดับ 6 (คุณวุฒิปริญญาโท)
อัตรา 18,900 บาท
7. ปริญญาทางสังคมศาสตร์ (สาหรับตาแหน่งเลขานุการ) ได้แก่ ปริญญาทาง บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ สุขศึกษา พาณิชยศาสตร์ พัฒนาชุมชน ปรัชญา
การเงินการธนาคาร ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์

