
 
                               
 
                                                         

 

     ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที ่  185 / ๒๕65 

     เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
     -------------------------------- 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม             
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันก าลังด าเนินการพัฒนาและขยาย
โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ 
เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นน าทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ านวน 37 อัตรา โดยมี
รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของข้อบังคับคณะกรรมการ 
กนอ. ว่าด้วยพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๑) ดังต่อไปนี้ 
     (๑)   มีสัญชาติไทย       
  (๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินเกณฑ์ในวันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน 
  (๓)  มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
  (๔)   สามารถท างานให้  กนอ. ได้เต็มเวลา 
  (๕)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๖)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  (๗)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่ เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือ
รอการก าหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี     
  (๘)   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  (๙)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
  (๑๐) ไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
                        (๑๑) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
     (๑๒) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ             
สภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
  (๑๓)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
  ส าหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (6) ให้ผู้ว่าการพิจารณายกเว้นให้เข้าเป็นพนักงานได้     
หากเห็นว่าการปฏิบัติงานผู้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ กนอ. 
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 ๒. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ และความรู้พื้นฐานทั่วไปปรากฏตาม
รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ   
 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ. ตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือ
สอบถามข้อมูลได้ท่ี 0 2253 0561 ตอ่ 1179 ในวันและเวลาราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1 )   เปิ ด เว็ ป ไซ ต์  https:/ / ieat.thaijobjob.com/  ห รื อ ท า ง เว็ ป ไซ ต์  ก น อ .
https://www.ieat.go.th หัวข้อ“ร่วมงานกับเรา” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  
   (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  
      หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครในระบบรับสมัครงาน (ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และ กนอ. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายก่อนประกาศรายชื่อ           
ผู้มีสิทธิสอบ ดังนั้นผู้สมัครต้องแนบหลักฐานให้ครบถ้วน/ชัดเจน)  
     - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว    
ไม่เกิน ๑ ปี  
     - ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร (จากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรอง) หากยังไม่ได้รับปริญญา    
กนอ. อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษาแทนได้ โดยหนังสือดังกล่าวจะต้อง
ก าหนดวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา หากไม่มี กนอ. จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ส าเร็จการศึกษา และ       
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้ารัฐ)  
   - ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงการพ้นภาระทางทหารแล้ว (เฉพาะเพศชาย)  
   - ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ในกรณีที่ชื่อ/ 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
    - ส าเนาใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.) (เฉพาะต าแหน่งวิศวกร) 
   - ส าเนาผลคะแนน TOEIC คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน (ทุกต าแหน่ง)  
         ส าหรับผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ได้รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Issued Date) จนถึงวันที่ กนอ. ปิดรับสมัคร (วันที่ 27 ธันวาคม 2565) ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นผลการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามองค์กรอ่ืน กนอ.    
ไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ ทั้งนี้ หาก กนอ. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฏว่า ผู้สมัคร
รายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศก าหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้และไม่มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก/บรรจุในต าแหน่งที่รับสมัครต่อไป 
   - ส าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ /การท างาน ออกให้โดยสถานที่ท างาน      
(เฉพาะกรณีของผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการยื่นสมัครในระดับ 6 ที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการท างาน    
แนบประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาโทตามประกาศไม่ต้องแนบเอกสารดังกล่าว) 
 
 

/(3) พิมพ์... 
 

https://ieat.thaijobjob.com/
https://www.ieat.go.th/
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 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ file ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น USB Flash Drive 
หรือ Diskette เป็นต้น เพ่ือน าไปพิมพ์ในภายหลัง 
   ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ หรือบันทึก
ข้อมูลไม่ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครและยืนยันการสมัครในครั้งแรกได้ 
 3.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ 3.1 (3) ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ภายในวันและ
เวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมี         
ผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จ านวน 250 บาท ประกอบด้วย 
  (1) ค่าธรรมเนียมในการสอบ จ านวน 200 บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมการสมัครของธนาคาร จ านวน 30 บาท 
  (3) ค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 20 บาท 
      ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๔. วิธีการสอบคัดเลือก 
   ๔.๑ ทดสอบความรู้ทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย  
 (๑)  ความรู้ทั่วไป       (40 คะแนน)  
 (๒) ความรู้ความถนัดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์    (30 คะแนน)    
 (๓) วิชาความถนัด (Aptitude Test)    (30 คะแนน)     
  ๔.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
       (1) สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (70 คะแนน) 
       (2) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)   (30 คะแนน) 
                    5. การประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบ 

 กนอ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตาม             
ที่ก าหนดพร้อมทั้งรายละเอียดก าหนดการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบภายในวันที่ 5 มกราคม ๒๕66 (วันและเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทาง https://www.ieat.go.th (หัวข้อร่วมงานกับเรา)   
  6.  เงื่อนไขการรับสมัคร และบรรจุแต่งตั้ง 
   6.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร กนอ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น 
   6.2 กนอ. มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเท่าที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการด าเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกของ กนอ. ซึ่งผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมให้ กนอ. น าไปใช้เพ่ือการด าเนินการดังกล่าว           
โดย กนอ. จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
   6.3 ให้ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบตามประกาศฉบับนี้ได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 
 

/6.4 ในการ... 
 

https://www.ieat.go.th/
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   6.4 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137 
   6.5 ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย            
เจ้าของบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนในวันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่ แสดง
หลักฐานดังกล่าว กนอ. จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าสอบ 
   6.6 กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้ 
    6.6.1 การพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทุกคน และ        
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือหน่วยงานที่จะบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของงานและความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ และหากผู้สมัครสอบไม่พึง
ประสงค์จะบรรจุตามที่ กนอ. ก าหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์การบรรจุเป็นพนักงาน กนอ. 
    6.6.2 กนอ. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกและผู้ที่สอบได้ในอันดับส ารอง โดยขึ้นบัญชี
ไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ (ขึ้นบัญชีต าแหน่งละไม่เกิน 4 คน โดยเรียงตามล าดับ
คะแนน) หรือหาก กนอ. มีการสอบครั้งใหม่และมีการขึ้นบัญชีใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้ถือเป็น         
อันยกเลิก 
    6.6.3 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กนอ. ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ    
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 8 ของข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 30) พ.ศ. 2551 
    6.6.4 กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยไม่อนุญาต       
ให้พนักงาน กนอ. สมัครสอบแข่งขันกับบุคคลภายนอกเพ่ือขอย้ายสังกัดร่วมสอบหรือมีสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
   6.7 ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกอย่างสม่ าเสมอ        
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่  กองบริหารทรัพยากรบุคคล          
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น M อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. เลขท่ี ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๑๑79  โทรสาร ๐ ๒๖๕๐ ๐๒๑๑ หรืออีเมลล์ 
ieat.hrm2022@gmail.com ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที่   6  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕65 

(นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี) 
รองผู้ว่าการ (บริหาร) ปฏิบัติงานแทน 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 

 



 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 185/2565 
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
๑. ผู้ตรวจสอบภายใน 5      
สังกัด กองตรวจสอบ 2 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 44)  

ปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ
วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 
การตรวจประเมิน/การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในและการก ากับ
ดูแลกิจการ 
2. มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม/จัดท าแผนตรวจสอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผล 
4. หากได้รับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบจะพิจารณาเป็น
พิเศษ (ในชั้นสอบสัมภาษณ์) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 

2. เลขานุการ 5 
สังกัด ฝ่ายกฎหมาย  
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 74)  
 
 

ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์  
(รายละเอียดคุณวุฒิปรากฏตามหมายเหตุท้ายประกาศฉบับนี้) 

1. มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ/มีทักษะในการติดต่อประสานงาน  
2. มีความรู้ทางด้าน IT และการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงงานสารบรรณ 
3. จัดท าเอกสาร รายงานหนังสือราชการ Presentation เอกสารการประชุม 
4. มีทักษะในการกลั่นกรองหนังสือราชการและเอกสารอ่ืนๆ   
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint ได้ดี 
6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ 
สังกัด กองปฏิบัติการดิจิทัล   
(จ านวน ๑ อัตรา)  
(เลขประจ าอัตราที่ ๑๐๕) 
 
 

ปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Networking) 
3. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเครอืข่าย และอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์      
แม่ข่าย (Server Room) 
4. มีความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
5. มีความรู้ด้าน Cloud Computing /การพัฒนาบรหิารโครงการต่างๆ 

 สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
4. นักทรัพยากรบุคคล 5 
สังกัด กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 129)  
 
 
 

ปริญญาตรีทางด้านบริหารธรุกิจ สถิติ ศลิปศาสตร์ อักษรศาสตร์ 
มนุษยศาสตร ์พาณิชยศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์ หรือปรญิญา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  

1. บริหารจัดการและก ากับการด าเนินงานตามสัญญาจ้างโครงการต่างๆ ภายใน
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
2. สามารถวางแผนงาน/โครงการ เพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากร  
3. มีความรู้ด้านระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. มีความรู้ด้านระบบการประเมินประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา Learning & Development Roadmap 
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านแผนงานยุทธศาสตร์/ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 

5. นักบริหารพัสดุ 5 
สังกัด กองพัสดุ 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 153) 
 

ปริญญาตรีทางด้านบริหารธรุกิจ สถิติ ศลิปศาสตร์ อักษรศาสตร์ 
มนุษยศาสตร ์พาณิชยศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์ สถิติ  

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการจัดซื้อ     
จัดจ้างพัสดุ 
2. สามารถด าเนินการตามวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และ
ปฏิบัติงานให้เป้นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3. บริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และแผนงานโครงการต่างๆ  
4. สามารถหรือใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี และมีความรู้โปรแกรมพ้ืนฐาน 
หรือสามารถท าสื่อการน าเสนอเช่น Power Point หรือ Infographic  

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

6. นักบริการการลงทุน 5 
สังกัด กองการตลาด 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 178) 
 

ปริญญาตรีทางด้านบริหารธรุกิจ ศิลปศาสตร ์อักษรศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์พาณิชยศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร ์หรอื
ปริญญาที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด 

1. มีความสามารถด้านการจัดท าสื่อ Social Media ทางการตลาด   
2. สามารถสนับสนุนงานทางด้านการตลาด ซึ่งรวมถึงการสื่อสารด้านการตลาด
บนสื่อออนไลน์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่บน Website 
3. ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะทักษะการฟัง พูด และเขียน และมีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ 
การบริหารจัดการ website และโปรแกรมต่างๆ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

 
 
 

 



 
-3- 

 
ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 

7. นักบริการการลงทุน 5 
สังกัด กองลูกค้าสัมพันธ์ 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 185) 
 

ปริญญาตรีทางด้านบริหารธรุกิจ  ศลิปศาสตร์ อักษรศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์พาณิชยศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร ์หรอื
ปริญญาที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด 

1. มีความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับดีในการปฏิบัติงาน 
2. สนับสนุนงานด้านการตลาด ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ ประมวลผล ฐานข้อมูล
ลูกค้าและตลาด 
3. สามารถวางแผน/ก าหนดกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด และด าเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

8. เศรษฐกร 5 
สังกัด กองบริหารการลงทุน 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 197) 
 

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์  
การเงินการธนาคาร  

1. มีความรู้หรือมีประสบการณ์การท างานด้านวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
3. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับส่วนงานและองค์กร และจัดท าแผนและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามระบบ EVM (Economic Value Management) 
4. สามารถวิเคราะห์งบการเงิน กลยุทธ์ด้านการลงทุน ความเสี่ยงทางการเงิน  

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

9. เศรษฐกร 6 
สังกัด กองบริหารการลงทุน 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 198) 
 

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี 
พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร 
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6 
1. หากผูส้มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านการวิเคราะห์หรือทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
(ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพ่ือใช้ใน    
การตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ 
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานก็ได้  

1. มีความรู้หรือมีประสบการณ์การท างานด้านวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
3. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับส่วนงานและองค์กร และจัดท าแผนและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามระบบ EVM (Economic Value Management) 
4. สามารถวิเคราะห์งบการเงิน กลยุทธ์ด้านการลงทุน ความเสี่ยงทางการเงิน  
 
 
 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
18,900-24,000 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 

10. เศรษฐกร 6 
สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 205) 
 

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี 
พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร 
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6 
1. หากผูส้มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ใน
ระบบรับสมัครเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ 
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานก็ได้  

1. มีความรู้ด้านการจัดท าแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของ กนอ. 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการเงิน และด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การเงิน 
2. มีหรือไม่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนฯ 
ตลอดจนการจัดตั้งและขยายนิคมฯ  
3. มีหรือไม่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดราคาขาย ค่าเช่า 
และค่าบริการสาธารณูปโภค 
4. ศึกษาค้นหาผลิตภัณฑ์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่  
5. รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยภายใน -ภายนอก และสถานการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์กรและแผนพัฒนาธุรกิจขององค์กร 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
18,900-24,000 บาท 

11. นักวิเคราะห์ 6 
สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 206) 
 

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี 
พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร 
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6 
1. หากผูส้มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านการวิเคราะห์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ใน
ระบบรับสมัครเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ 
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานก็ได้  

1. มีความรู้ด้านวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนฯ ตลอดจนการจัดตั้ง
และขยายนิคมฯ 
2. มีหรือไม่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดราคาขาย ค่าเช่า 
และค่าบริการสาธารณูปโภค 
3. ศึกษาค้นหาผลิตภัณฑ์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่  
4. วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาเสนอเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดราคาขาย ค่าเช่า 
ค่าเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดจน
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่นิคมฯ 
5. วิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของ กนอ. ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน 

- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 
อัตราเงินเดือน 

18,900-24,000 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 

12. วิศวกร 5 
สังกัด กองบริการและก ากับดูแล
โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 228) 
 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และ  
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)  

1. มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดตั้ง/ขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 
3. รับผิดชอบงานทางด้านอนุมัติผังแม่บท แบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใน
นิคมอุตสาหกรรม การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายของ กนอ. 
4. ก ากับดูแลการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
5. มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

13. วิศวกร 6 
สังกัด กองบริการและก ากับดูแล
โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 229) 
 

- ปรญิญาตรหีรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมโยธา และ  
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)  
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6 
1. หากผูส้มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ใน
ระบบรับสมัครเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ 
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานก็ได้  

1. มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดตั้ง/ขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 
3. รับผิดชอบงานทางด้านอนุมัติผังแม่บท แบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใน
นิคมอุตสาหกรรม การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายของ กนอ. 
4. ก ากับดูแลการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
5. มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 

14. นักบริหารการเงิน 5 
สังกัด กองการเงิน 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ ๒42) 
 

ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร  
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  

1. มีความรู้ทางด้านการเงินหรือบัญชี ทักษะด้านภาษี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
3. รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา ประมวลผลการ
ค านวณเงินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน จัดท า Slip เงินเดือน ค่าจ้าง  
4. จัดท าข้อมูลภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย  

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 

15. นักบัญชี 5 
สังกัด กองบัญชีการเงิน 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 255) 
 

ปริญญาตรีทางบัญชี หรือท่ีเกี่ยวข้องทางด้านบัญชี  1. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน การบริหาร มาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี 
2. จัดท ารายงานงบการเงิน จัดท าใบส าคัญตั้งหนี้ และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
๓. มีความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น  
Microsoft Office 
4. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม เจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้า 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

16. วิศวกร 5 
สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 301) 
 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และ  
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)   

1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลนอาคารด้านวิศวกรรมโยธาและ
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งแบบงานระบบไฟฟ้า 
2. สามารถออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างเบื้องต้นได้ 
3. ตรวจพิจารณาค าขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร / ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารให้
ผู้ประกอบการ 
4. ตรวจพิจารณารายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร เพ่ือออกใบรับรองตรวจสอบ
สภาพอาคาร 
5. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นต่อผู้ประกอบการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
17. นักวิทยาศาสตร์ 6 
สังกัด กองความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 327) 
 

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ีอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ
ปริญญาทางวิศวกรรมเคมี หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6 
1. หากผูส้มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิทยาศาสตร์/ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
(ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ 
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานก็ได้  

1. มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
2. มีความรู้เบื้องต้นในการประเมินความเสี่ยงโรงงาน/ประเมินความปลอดภัยและ
กระบวนการผลิต 
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
4. สนับสนุนการก ากับ ดูแลการจัดการความปลอดภัยและอาชีวิอนามัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
5. ให้ค าแนะน าวางแผนเชิงเทคนิควิศวกรรมเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย 
6. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการทั้งใน
และนอกสถานที่ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร 

อัตราเงินเดือน 
18,900-24,000 บาท 

18. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
แก่งคอย 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 374) 
 

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

1. มีประสบการณ์การท างานในด้านการบริหารจัดการข้อมูลการรวบรวมข้อมูล 
และการจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ 
2. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ และการจัดประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Team , Zoom และที่เกี่ยวข้อง 
3. ปฏิบัติหน้าที่และจัดการงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
4. ปฏิบัติหน้าที่งานด้าน CSR /ECO/CRM/SSHE/งานธุรการ และงานจัดซื้อ    
จัดจ้าง 
5. ท าหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงงานทางด้านมวลชนสัมพันธ์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ แก่งคอย (จ.สระบุรี) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
19. วิศวกร 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
ลาดกระบัง 
(จ านวน 2 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 391 และ 395) 
 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/
สิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ  
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)    

1. รับผิดชอบงานอนุมัติ-อนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และ
การก่อสร้างอาคารในโรงงาน 
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
4. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างดี 
5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการอนุมัติอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการ 
6. ดูแลงานโครงการยกระดับบิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้น 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ ลาดกระบัง  
(กรุงเทพมหานคร) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

20. วิศวกร 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
บางชัน 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 405) 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/อุตสาหการ  
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)    

1. รับผิดชอบงานอนุมัติ-อนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และ
การก่อสร้างอาคารในโรงงาน 
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
4. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างดี 
5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการอนุมัติอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ บางชัน  
(กรุงเทพมหานคร) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

21. นักบัญชี 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
นครหลวง 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 415) 

ปริญญาตรีทางบัญชี หรือท่ีเกี่ยวข้องทางด้านบัญชี 
  

1. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ  
2. ปฏิบัติงานด้านภาษี เช่น จดัท ารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
๓. มีความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น  
Microsoft Office 
4. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีลูกหนี้ งานเร่งรัดการจัดเก็บหนี้สินจากกิจกรรม 
ทางการเงินต่างๆ เช่น ท าใบแจ้งหนี้ การติดตามหนี้ค้างช าระ การรายงานหนี้
ค้างช าระ และปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้ เช่น จัดท าใบตั้งหนี้ จัดท า
ใบส าคัญจ่าย และรายงานเงินรองจ่าย และการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายสวัสดิการและบันทึกในระบบสวัสดิการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ นครหลวง (จ. อยุธยา) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
22. นักบริหารการเงิน 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
นครหลวง 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 416) 

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี  
การเงินการธนาคาร 
  

1. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ  
2. ปฏิบัติงานด้านภาษี เช่น จดัท ารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
๓. มีความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น  
Microsoft Office 
4. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีลูกหนี้ งานเร่งรัดการจัดเก็บหนี้สินจากกิจกรรม 
ทางการเงินต่างๆ เช่น ท าใบแจ้งหนี้ การติดตามหนี้ค้างช าระ การรายงานหนี้
ค้างช าระ และปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้ เช่น จัดท าใบตั้งหนี้ จัดท า
ใบส าคัญจ่าย และรายงานเงินรองจ่าย และการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายสวัสดิการและบันทึกในระบบสวัสดิการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ นครหลวง (จ. อยุธยา) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

23. วิศวกร 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
ราชบุรี 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 445) 
 

- ปรญิญาตรหีรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา/สิ่งแวดล้อม และอุตสาหการ 
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.) 

1. รับผิดชอบงานอนุมัติ-อนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และ
การก่อสร้างอาคารในโรงงาน 
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
4. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างดี 
5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการอนุมัติอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ ราชบุรี/สินสาคร 
(ปฏิบัติหน้าที่ 2 จังหวัด : ราชบุรี 
และสมุทรสาคร) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

24. นักบัญชี 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
ภาคเหนือ 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 454) 
 

ปริญญาตรีทางบัญชี หรือท่ีเกี่ยวข้องทางด้านบัญชี 
 
  

1. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ  
2. มีความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น  
Microsoft Office 
3. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี/จัดท ารายการบัญชีในระบบบัญชีเจ้าหนี้/ระบบ
บัญชีงบประมาณ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีของส างานนิคมฯ ภาคเหนือ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ ภาคเหนือ (จ. ล าพูน) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
25. นักวิทยาศาสตร์ 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
เกตเวย์ ซิตี้ 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 503) 
 

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม/พลังงาน  
หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเคมี หรือสิ่งแวดล้อม  

1. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้ได้ระดับ     
Eco World Class  
2. ปฏิบัติหน้าที่งานอนุมัติ-อนุญาตการประกอบกิจการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(Green Industry) 
3. ก ากับดูแลโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
4. ส่งเสริมผู้ประกอบการในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับการ
รับรอง ISO 14001 , Carbon footprint , Green Logistic และ Eco factory 
5. สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานนิคมฯ ตามนโยบายและแผนงานตัวชี้วัด 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ เกตเวย์ ซิตี้  
(จ. ฉะเชิงเทรา) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

26. วิศวกร 6 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
บางปู 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 525) 
 

- ปรญิญาตรหีรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา /สิ่งแวดล้อม และอุตสาหการ 
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)  
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6 
1. หากผูส้มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับ
สมัครเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ 
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานก็ได้  

1. ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาขออนุมัติ-อนุญาต ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
2. ก ากับดูแล ผู้ประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมาย 
3. ก ากับดูแลระบบสาธารณูปโภค/สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานนิคมฯ 
ตามนโยบายแผนงานและตัวชี้วัดองค์กร 
4. มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ  

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ บางปู (จ. สมุทรปราการ) 

อัตราเงินเดือน 
18,900-24,000 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
27. วิศวกร 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
บางปู 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 526) 
 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา /
สิ่งแวดล้อม และอุตสาหการ 
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.) 

1. ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาขออนุมัติ-อนุญาต ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
2. ก ากับดูแล ผู้ประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมาย 
3. ก ากับดูแลระบบสาธารณูปโภค/สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานนิคมฯ 
ตามนโยบายแผนงานและตัวชี้วัดองค์กร 
4. มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ บางปู (จ. สมุทรปราการ) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

28. นักบริหารการเงิน 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
บางปู 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 535) 
 

ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี 
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานทางด้านการเงินและบัญชี) 

1. มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ  
2. มีความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ  
3. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี/จัดท ารายการบัญชีในระบบบัญชีเจ้าหนี้/ระบบ
บัญชีงบประมาณ /หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จัดท าภาษีซื้อประจ าเดือน 
4. ตรวจสอบเงินประกัน และหนังสือค้ าประกัน 
5. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินของส างานนิคมฯ บางปู 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ บางปู (จ. สมุทรปราการ) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

29. วิศวกร 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 557) 
 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
เทียบเท่าทางโยธา 
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)  

1. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมในสาขาที่ก าหนด 
2. รับผิดชอบงานอนุมัติ-อนุญาตการก่อสร้างอาคารโรงงาน 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการอนุมัติ 
อนุญาตแก่ผู้ประกอบการ 
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์  
5. ก ากับดูแลโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
 (จ. ระยอง) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

30. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 558) 
 

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถิติ  
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์  

1. ปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการงานของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) /รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นแผนงานของส านักงานฯ 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. สนับสนุน ยกระดับนิคมฯ และโรงงานเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/ 
งานด้านชุมชนสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
 (จ. ระยอง) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
31. นักวิทยาศาสตร์ 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1-4 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 563) 
 

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม/พลังงาน เคมี 
สุขาภิบาล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี/สิ่งแวดล้อม 

1. ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ 
ประเมินผลข้อมูลและการด าเนินงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอความ
คิดเห็นให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3. สนับสนุน ยกระดับนิคมฯ และโรงงานเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4. มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ ดับบลิวเอชเออีสเทิร์น 
ซีบอร์ด 1-4 (จ. ชลบุรี) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

32. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1-2 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 567) 
 
 

ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ นิติศาสตร ์ รฐัศาสตร์ 
สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร ์สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร ์
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6 
1. หากผูส้มัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านการบริหารงานนิคมฯ หรือปฏิบัติ
ในนิคมฯ /ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ 
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานก็ได้  

1. ประเมินผลตอบแทนสังคม (Social Return on Investment : SROI) 
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท าแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ด าเนินการและจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนได้เป็น 
อย่างดี และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน ามา
จัดท าแผนงานของส านักงานนิคมฯ 
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์  
5. สามารถเป็นวิทยากรในการรับคณะผู้เยี่ยมชมจากภายนอกได้ ทั้งภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1-2 
 (จ. ชลบุรี) 

อัตราเงินเดือน 
18,900-24,000 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
33. วิศวกร 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1-2 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 569) 
 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
เทียบเท่าทางโยธา 
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)   

1. สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านการอนุมัติ-อนุญาต ก่อสร้างอาคาร 
2. สามารถตรวจสอบแบบแปลนอาคารด้านวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม 
พร้อมทั้งแบบงานระบบไฟฟ้า 
3. สามารถตรวจอาคารเพ่ือออกใบรับรองก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ประกอบการ 
4. สามารถตรวจพิจารณารายงานการตรวจสภาพอาคารเพ่ือออกใบรับรอง
ตรวจสอบอาคาร และสนับสนุนงานของส านักงานนิคมฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และตัวชี้วัดองค์กร 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 
1-2 (จ. ชลบุรี) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

34. วิศวกร 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ (ระยอง) 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 587) 
 

- ปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
เทียบเท่าทางโยธา 
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)    

1. มีหรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับการพิจารณาออกแบบก่อสร้าง
โรงงาน หรือแบบก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค 
2. สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านการอนุมัติ-อนุญาต และก ากับดูแล
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปหลักเกณฑ์ ตลอดจนการ
ก่อสร้าง การดัดแปลงการใช้อาคาร 
3. สนับสนุนการด าเนินงานของนิคมฯ ตามนโยบาย ตัวชี้วัดขององค์กร 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ อมตะซิตี้ (จ. ระยอง) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

35. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 
สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด (จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 676) 
 

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์  
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
 
 

1. มีความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส านักงานพ้ืนฐาน 
3. รับผิดชอบการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
4. รับผิดชอบในการเบิกจ่ายพัสดุในคลัง 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- นิคมฯ มาบตาพุด (จ.ระยอง) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ/ความสามารถ 
36. นักวิทยาศาสตร์ 5 
สังกัด ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 
(จ านวน 1 อัตรา) 
(เลขประจ าอัตราที่ 643) 
 

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม/พลังงาน เคมี 
สุขาภิบาล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี/สิ่งแวดล้อม  

1. ก ากับดูแล การประกอบกิจการและติดตามรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการติดตามประสานงานในการประชุมคณะกรรมการก ากับฯ 
และคณะท างาน EIA Monitoring 
2. ก ากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามสัญญา 
3. สนับสนุน ยกระดับนิคมฯ และโรงงานเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(Eco Industrial Town) และกิจกรรม (Eco Efficiency) 
4. สนับสนุนงานระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 และ 45001 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ท่าเรือฯ มาบตาพุด (จ.ระยอง) 

อัตราเงินเดือน 
15,000-18,900 บาท 
 

                       หมายเหตุ :     1. ผู้สมัครสอบในต าแหน่งที่ (1)-(36) ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน 
                      และผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี/ไม่หมดอายุ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนน/ผลคะแนนมีอายุเกิน 2 ปี จะไม่มีรายช่ือเข้าสอบ)  

 2. ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.) (เฉพาะต าแหน่งวิศวกรเท่านั้น) (หากผู้สมัครไม่มีใบ กว. จะไม่มีรายช่ือเข้าสอบ) 
                        3. กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกผู้สมัครที่มีคุณวุฒิท่ีไม่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครเข้ารับการสอบโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
                               จะเป็นผู้พิจารณา โดย กนอ. จะตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายก่อนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
   4. ผู้ที่ย่ืนใบสมัครต้องติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครอย่างใกล้ชิดทาง website ของ กนอ. (หรือ SMS แจ้งเตือน) 

   5. การพิจารณาประสบการณ์และค่าประสบการณ์ เป็นดุลยพินิจของ กนอ. ซึ่งประสบการณ์ท างานต้องตรงกับความต้องการของ  
       หน่วยงานที่จะเข้าบรรจุและระเบียบของ กนอ. โดยจะมีขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ตามระเบียบที่ กนอ. ก าหนด 

   6. กรณีหากผู้ที่สอบได้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีหน่วยงานก าหนด หรือตามที่ระเบียบ กนอ. ก าหนด  
                               จะต้องได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราแรกบรรจุ ดังนี้ 
     -  ระดับ 5 (คุณวุฒิปริญญาตรี)            อัตรา 15,000 บาท  
     -  ระดับ 6 (คุณวุฒิปริญญาโท)  อัตรา 18,900 บาท 

 7. ปริญญาทางสังคมศาสตร์ (ส าหรับต าแหน่งเลขานุการ) ได้แก่ ปริญญาทาง บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
       รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ สุขศึกษา พาณิชยศาสตร์ พัฒนาชุมชน ปรัชญา มนุษยศาสตร์   

             การเงินการธนาคาร ภมิูศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์  ทั้งนี้หากผู้สมัครต าแหน่งดังกล่าวมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ก าหนดถือว่ามีวุฒิการศึกษา 
                             ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครงาน และจะไม่มรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
                         8. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  


