
 
 
 

ประกาศสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข าทํางาน ป! ๒๕๖๕ 

……………………………….. 
 สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย�สินพระมหากษัตริย� 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มีฐานะเป/นนิติบุคคล เป/นหน0วยงานในพระมหากษัตริย�  เป3ดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข าทํางาน 
ในสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�  จํานวน  ๗๙  อัตรา  ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติท่ัวไปทุกตําแหน0งงาน 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม0ต่ํากว0า ๑๘ ป! 
   (๓) เป/นผู เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป/นประมุข 
    ตามรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทยด วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (๔) ไม0เป/นผู มีร0างกายทุพพลภาพจนไม0สามารถปฏิบัติหน าท่ีได  ไร ความสามารถ หรือจิตฟFGนเฟHอน 
    ไม0สมประกอบ หรือเป/นโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายว0าด วยระเบียบข าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม0เป/นผู ท่ีอยู0ระหว0างถูกสั่งให พักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให ออกจากราชการ หรือ 
    ออกจากงานไว ก0อน  จากหน0วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน0วยงานอ่ืน 
   (๖) ไม0เป/นผู บกพร0องในศีลธรรมอันดีจนเป/นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (๗) ไม0เป/นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ าหน าท่ีในพรรคการเมือง 
   (๘) ไม0เป/นบุคคลล มละลาย 
   (๙) ไม0เป/นผู เคยต องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
    เว นแต0เป/นโทษสําหรับความผิดท่ีได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๑๐) ไม0เป/นผู เคยถูกลงโทษให ออก  ปลดออก  หรือไล0ออก  จากหน0วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
    หรือหน0วยงานอ่ืน 
   (๑๑) ไม0เป/นผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข าหน0วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน0วยงานอ่ืน 

๒. คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีผู สมัครสอบจะต องมี 
   (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาตรงตามตําแหน0งท่ีประกาศรับสมัคร 
    ไม0จํากัดผลการศึกษาเฉลี่ย 
   (๒) อายุไม0เกิน ๓๕ ป!  (คํานวณตามป!เกิด เช0น เกิดในป! ๒๕๓๐ ปFจจุบันอายุเท0ากับ ๓๕ ป!) 
   (๓) สามารถใช คอมพิวเตอร�โปรแกรม Microsoft Office ได เป/นอย0างดี 
   (๔) มีความคล0องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานล0วงเวลาได  
   (๕) สําหรับเพศชายจะต องพ นพันธะทางทหารแล ว 
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๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน0งตามกลุ0มงาน 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๑. การเงิน บัญชี 
    จํานวน ๑๕ อัตรา 

๑.๑ เจ าหน าท่ีการเงิน 
 (ส�วนกลาง) ๒ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - งานบัญชีการเงิน 
    - จัดทํารายงานด านการเงิน 
 การลงทุน 
    - การรับเงิน ออกใบเสร็จ 
 นําเงินฝากธนาคาร รวมถึง 
 ธุรกรรมต0าง ๆ เก่ียวกับ

ธนาคาร 
    - งานด านเอกสารและการทํา

ทะเบียนจัดเก็บเอกสาร 
    - การติดต0อประสานงานต0าง ๆ 
 

- เพศชาย หรือ หญิง   
- วุฒิปริญญาตรี 
 สาขาการเงินและการธนาคาร 

บัญชี บริหารธุรกิจ  
การจัดการท่ัวไป 

  

- 
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กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๑. การเงิน บัญชี     
    (ต0อ) 

๑.๒ เจ าหน าท่ีการเงิน  
(ด านเก็บเงิน) 

 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 ๒ อัตรา 
๑.๓ เจ าหน าท่ีการเงิน  

(ด านเก็บเงิน) 
 (จังหวัดเพชรบุรี)  
 ๔ อัตรา 
๑.๔ เจ าหน าท่ีการเงิน  

(ด านเก็บเงิน) 
 (จังหวัดราชบุรี)  
 ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - จัดเก็บค0าเช0าท่ีดิน อาคาร 

แผงลอย และหาบเร0 
    - จัดเก็บค0าภาษีโรงเรือน 
    - รายงานความผิดปกติ 
 ของสถานท่ีเช0า 
    - งานบริการและ 
 ประชาสัมพันธ�ผู เช0า 
 

-  เพศชาย   
-  วุฒิปริญญาตรี 
 สาขาการจัดการท่ัวไป  

การตลาด การเงิน 
  

- มีภูมิลําเนาอยู0ในพ้ืนท่ี 
- สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต�ได  
 และมีใบอนุญาตขับข่ี 

 ๑.๕ เจ าหน าท่ีบัญชี 
 (ส�วนกลาง) ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - บันทึกรายการทางบัญชีใน

ระบบ SAP 
    - ตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการจ0าย 
    - ตรวจสอบรายการทางบัญชี 
 

-  เพศชาย หรือ หญิง 
-  วุฒิปริญญาตรี 
 สาขาบัญชี 
 

-  สามารถใช โปรแกรม SAP ได  
- วุฒิบัญชีท่ีสามารถ 
 ข้ึนทะเบียนและได รับ

ใบอนุญาตจาก 
 สภาวิชาชีพบัญช ี
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กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๑. การเงิน บัญชี     
    (ต0อ) 

๑.๖ เจ าหน าท่ีบัญชี 
 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 ๑ อัตรา 
๑.๗ เจ าหน าท่ีบัญชี 
 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 ๑ อัตรา 
๑.๘ เจ าหน าท่ีบัญชี 
 (จังหวัดเพชรบุรี) 
 ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - จัดทํารายรับ – รายจ0าย 
    - บันทึกข อมูลรายการทางบัญชี

ในระบบ SAP 
    - จัดทํางบประมาณประจําป! 

และการควบคุมดูแล 
 การใช งบประมาณต0าง ๆ 
    - ควบคุมดูแลการจัดจ าง จัดหา 

การเบิกจ0ายงบประมาณ 
 ให ถูกต องตามระเบียบของ

สํานักงานทรัพย�สินฯ  
 พร อมท้ังหักภาษี ณ ท่ีจ0าย 
 ให ถูกต อง 
    - ตรวจทานใบส0งเงิน 
 ออกใบเสร็จรับเงิน  
 นําเงินเข าบัญชีผลประโยชน�

สํานักงานฯ รวมถึงบันทึก
รายการรับเงินประจําวัน  

 และสรุปข อมูล 
 ส0งสํานักงานทรัพย�สินฯ

ส0วนกลาง 
    - ควบคุมดูแลเงินประกัน 
 การเช0า ขออนุมัติจ0ายคืน 
 เงินประกันการเช0า และ 
 ส0งหลักฐานการจ0ายเงิน 
 

-  เพศชาย หรือ หญิง 
-  วุฒิปริญญาตรี 
 สาขาการเงิน บัญชี 

การตลาด การเงินและ
การธนาคาร 

 

- สามารถปฏิบัติงานล0วงเวลาได  
- มีภูมิลําเนาอยู0ในพ้ืนท่ี 
- ใช โปรแกรม SAP ได  
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กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๑. การเงิน บัญชี     
    (ต0อ) 

๑.๙ เจ าหน าท่ีภาษี 
 (ส�วนกลาง) ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - งานด านภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สร าง  
    - งานธุรการสารบรรณ 
 

- เพศชาย หรือ หญิง   
- วุฒิปริญญาตรี 
 สาขาบัญชี การเงิน 

- มีความรู ด านภาษีท่ีดิน 
 และสิ่งปลูกสร าง 

 ๑.๑๐ เจ าหน าท่ีสนับสนุน 
  งานธุรกรรมการเงิน 
  (ส�วนกลาง) ๑ อัตรา 
  ปฏิบัติหน าท่ี 
    - ตรวจสอบความถูกต อง

เอกสารรายรับและรายจ0าย 
และเอกสารด านการเงินต0าง ๆ 

    - จัดทําเรื่องขออนุมัติจ0ายเงิน
ค0าใช จ0าย 

    - จัดทําเช็คสั่งจ0ายและการโอน
เงินเข าบัญชี 

    - จัดทําเรื่องขอรับเงินสนับสนุน
และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข อง 

    - บันทึกสรุปบัญชีรายรับและ
รายจ0าย 

 

- เพศชาย หรือ หญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาบัญชี 

-  มีประสบการณ�ในการทําบัญชี 
๑ ป! 
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กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๒. จัดประโยชน; 
    จํานวน ๒๔ อัตรา 

๒.๑ เจ าหน าท่ีจัดประโยชน; 
 (ส�วนกลาง) ๑๗ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - บริหารสัญญาเช0าให เป/น

ปFจจุบัน 
    - รวบรวมข อมูลสําหรับ 
 การบริหารงานจัดประโยชน� 

เพ่ือกําหนดค0าเช0า เง่ือนไข
การเช0า 

    - สํารวจสถานท่ีเช0า  
 เพ่ือตรวจสอบ เปรียบเทียบ 

ปรับปรุง ข อมูลประกอบ 
 การจัดประโยชน� 
    - ดูแล รักษา สถานท่ีเช0า 
 ให อยู0ในสภาพเรียบร อย  
 และม่ันคง แข็งแรง 
    - ติดตาม และตรวจสอบ 
 การเช0า เพ่ือให เป/นไป 
 ตามเง่ือนไขในสัญญาเช0า 
    - ประเมินความเปลี่ยนแปลง

ของสถานท่ีเช0า ศักยภาพ 
 ของพ้ืนท่ี สภาพแวดล อม 

และนําเสนอแนวทาง 
 การพัฒนาทางกายภาพ  
 และคุณภาพชีวิต 
    - ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบค นหา

ข อเท็จจริง ให คําแนะนํา  
 หรือ ชี้แจงเพ่ือแก ไขปFญหา 

และสร างความเข าใจ    
 ในเรื่องการเช0า 
 

- เพศชาย หรือ หญิง  
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาศิลปศาสตร� 

บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร� รัฐศาสตร� 
นิติศาสตร� 

-  มีประสบการณ�ด านการ
บริหารงานอสังหาริมทรัพย� 
การบริหารโครงการ  

 หรืองานด านเอกสาร 
 และจัดการฐานข อมูล 
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กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๒. จัดประโยชน; 
    (ต0อ) 

๒.๒ เจ าหน าท่ีจัดประโยชน; 
 (จังหวัดนครปฐม) 
 ๑ อัตรา 
๒.๓ เจ าหน าท่ีจัดประโยชน; 
 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 ๒ อัตรา 
๒.๔ เจ าหน าท่ีจัดประโยชน; 
 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 ๑ อัตรา 
๒.๕ เจ าหน าท่ีจัดประโยชน; 
 (ส�วนแยกเพชรบุรี) 
 ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 

- ดูแลผลประโยชน�
อสังหาริมทรัพย�   
โดยประเมินศักยภาพ
อสังหาริมทรัพย�   
กําหนดอัตราผลประโยชน�
ตอบแทนการเช0าและวางแผน 

 การจัดประโยชน� 
- บริหาร ควบคุมและดูแล
สัญญาเช0าให เป/นปFจจุบัน 

- จัดทําสัญญาเช0า  
และทํานิติกรรมต0าง ๆ 

- ติดตามและตรวจสอบ 
การใช ประโยชน� 

 ในสถานท่ีเช0าให เป/นไปตาม
ข อกําหนดและเง่ือนไข 

- เจรจาไกล0เกลี่ยข อพิพาท  
และชี้แจงทําความเข าใจ 
กับผู เช0ากรณีมีข อพิพาท
เก่ียวกับการเช0า 
และใช ประโยชน�ในสถานท่ีเช0า 

-  เพศชาย หรือ หญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี  

สาขาบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร� รัฐศาสตร� 
คอมพิวเตอร�  

- มีภูมิลําเนาอยู0ในพ้ืนท่ี 
- สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต� 
 และมีใบอนุญาตขับข่ี 
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กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๒. จัดประโยชน; 
    (ต0อ) 

๒.๖ เจ าหน าท่ีจัดประโยชน; 
 (ด านบริการผู เช�า)  
 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 ๑ อัตรา 
๒.๗ เจ าหน าท่ีจัดประโยชน; 
 (ด านบริการผู เช�า)  
 (ส�วนแยกเพชรบุรี) 
 ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 

- ให ข อมูลเบ้ืองต น อธิบาย 
ชี้แจง ระเบียบ หลักเกณฑ� 
การเช0าให ผู เช0าเข าใจ  
รวมถึงให คําปรึกษาเก่ียวกับ 
การยื่นเรื่องราว  
การทํานิติกรรมต0าง ๆ  

- รับคําร องขอดําเนินการต0าง ๆ 
และรับเรื่องร องเรียนร องทุกข� 

- จัดทําสัญญาเช0าใหม0 
หลังจากมีอนุมัติ  
บันทึกถ อยคําต0าง ๆ  
และใบเปลี่ยนแปลงการเช0า 

- ติดตามให ผู เช0ามาดําเนินการ
ตามอนุมัติภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

- รับชําระค0าเช0า ค0าธรรมเนียม  
ค0าภาษี  และออกใบเสร็จรับเงิน
ต0าง ๆ 

- จัดส0งเงินพร อมรายงาน 
การชําระค0าเช0า ค0าธรรมเนียม 
ค0าภาษี และเงินประกันต0าง ๆ 

- งานจัดทํารายงานสรุปผล 
การดําเนินงานของหน0วยงาน
จัดประโยชน�ประจําทุกเดือน 

 

-  เพศชาย หรือ หญิง  
-  วุฒิปริญญาตรี  

สาขาบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร� รัฐศาสตร� 
คอมพิวเตอร�  

- มีภูมิลําเนาอยู0ในพ้ืนท่ี 
- สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต� 
 และมีใบอนุญาตขับข่ี 

 

 



- ๙ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๓. ธุรการ สารบรรณ 
    จํานวน ๖ อัตรา 

๓.๑ เจ าหน าท่ีสารบรรณ 
 (ส�วนกลาง) ๒ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - รับ – ส0งหนังสือผ0านระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส�  
    - งานตรวจสอบข อมูลติดตามงาน  

ติดต0อประสานงานกับ
หน0วยงานต0าง ๆ 

    - ร0างและจัดพิมพ�หนังสือ 
    - รวบรวม  จัดทํางบประมาณ

ประจําป!  จัดทํารายงาน
ประจําเดือน  และสรุปผล
การดําเนินงานของหน0วยงาน
ในสังกัด 

    - ดูแลการเบิก – ส0งใช เงินยืม
เงินสดย0อย 

    - ดูแลการเบิกจ0ายพัสดุ – 
ครุภัณฑ� 

 

-  เพศชาย หรือ หญิง 
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาบริหารธุรกิจ  บัญชี  

การเงิน  การจัดการท่ัวไป   
 ศิลปศาสตร�  รัฐศาสตร�  

เศรษฐศาสตร�  คอมพิวเตอร�  
  

- มีประสบการณ�ในงาน 
 ด านธุรการและสารบรรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๓. ธุรการ สารบรรณ 
    (ต0อ) 

๓.๒ เจ าหน าท่ีธุรการ 
 (ส�วนกลาง) ๒ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 

- รับ – ส0งหนังสือ 
- ทําหนังสือโต ตอบและติดต0อ
ประสานงาน กับหน0วยงานต0าง ๆ  

- จัดการและดูแลงานสารบรรณ 
- รวบรวมการจัดทํางบประมาณ
ประจําป! 

- งานจัดทํารายงานประจําเดือน 
- ดูแลการเบิก – ส0งใช เงินยืม 
เงินสดย0อย 

- ดูแลการเบิกจ0ายพัสดุ – 
ครุภัณฑ� 

 

- เพศหญิง 
- วุฒิปริญญาตรี  

สาขาบริหารธุรกิจ   
การจัดการท่ัวไป  
คอมพิวเตอร�  
เศรษฐศาสตร� 

 

- มีประสบการณ�เก่ียวกับงาน
ด านเอกสาร และการจัดการ 

 ฐานข อมูล 

 ๓.๓ เจ าหน าท่ีธุรการ 
 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 ๑ อัตรา 
๓.๔ เจ าหน าท่ีธุรการ 
 (จังหวัดเพชรบุรี) 
 ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - รับ – ส0งหนังสือ 
    - ทําหนังสือโต ตอบและติดต0อ

ประสานงาน กับหน0วยงานต0าง ๆ  
    - ดูแลการเบิกจ0ายพัสดุ – 

ครุภัณฑ�  
    - ดูแลอาคารสถานท่ี ระบบ

ไฟฟbา ระบบประปา  
 และอุปกรณ�เครื่องมือ

เครื่องใช สํานักงาน 

- เพศชาย หรือ หญิง 
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาบริหารธุรกิจ   
 การจัดการท่ัวไป  

คอมพิวเตอร� 
 เศรษฐศาสตร� 
  

- มีภูมิลําเนาอยู0ในพ้ืนที่ 



- ๑๑ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๔. จัดการท่ัวไป 
    จํานวน ๘ อัตรา 

๔.๑ เจ าหน าท่ีบริการผู เช�า 
 (ส�วนกลาง) ๕ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - ดูแล  และให บริการ 

ด านประชาสัมพันธ�ข อมูลต0าง ๆ 
กับผู เช0าและผู ท่ีเข ามาติดต0อ
กับสํานักงานฯ 

    - รับคําร องยื่นเรื่องราว   
รับรอง  และอํานวยความสะดวก 

 กับผู เช0า  และผู ท่ีเข ามาติดต0อ
กับสํานักงานฯ 

    - งานด านทําสัญญาเช0า   
เช0น  การนัดวันทําสัญญาเช0า   

 การทําสัญญาเช0า   
และการให ข อมูลท่ีเก่ียวข อง
ต0าง ๆ  

    - งานด านการรับชําระเงิน  
เช0น  ค0าเช0า  ค0าภาษี 
ค0าใช จ0ายต0าง ๆ 

 

-  เพศชาย หรือ หญิง 
-  วุฒิปริญญาตรี   
 สาขาบริหารธุรกิจ   
 ศิลปศาสตร� เศรษฐศาสตร�  

รัฐศาสตร�  
  
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๒ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๔. จัดการท่ัวไป 
    (ต0อ) 

๔.๒ เจ าหน าท่ีสนับสนุน 
 งานภารกิจพิเศษ 
 (ส�วนกลาง) ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - ประสานงานและสนับสนุน

งานของมูลนิธิต0าง ๆ 
    - ประสานงาน และ 
 อํานวยความสะดวก 
 ในการแสดงโขนมูลนิธิ

ส0งเสริมศิลปาชีพฯ  
    - ตรวจสอบเอกสาร และ 
 ทําทะเบียนรับ-ส0งเอกสาร 
    - งานด านการจัดประชุมต0าง ๆ 
  

- เพศชาย 
-  วุฒิปริญญาตรี   
 สาขาบริหารธุรกิจ 
 รัฐศาสตร� 
  
 

- มีประสบการณ�ในงาน 
 ด านการประสานงาน 
- สามารถทํางานนอกเวลาหรือ

ในวันหยุดราชการได  
- สามารถใช คอมพิวเตอร�

โปรแกรม Photoshop  Visio  
Illustrator ได เป/นอย0างดี 

 ๔.๓ เจ าหน าท่ีจัดกรรมสิทธิ์ 
  (ส�วนกลาง) ๑ อัตรา 
  ปฏิบัติหน าท่ี 
    -  จัดทําฐานข อมูลเอกสารสิทธิ์  

 ท่ีดิน 
    -  จัดทําราคาประเมินท่ีดิน 
  ทางราชการ 
    -  ประสานงานกับหน0วยงาน 
  ท่ีเก่ียวข อง เช0น  
  กรมท่ีดิน กรมธนารักษ� 
    -  ศึกษา พัฒนา ตรวจสอบ  
  และวางระบบฐานข อมูล 
  เพ่ือเชื่อมโยงระบบ SASS  
  กับระบบ PIS 
 

-  เพศหญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี 
 สาขาคอมพิวเตอร� 

เศรษฐศาสตร� 
 การจัดการท่ัวไป 

- 

 

 

 



- ๑๓ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๔. จัดการท่ัวไป 

    (ต0อ) 
๔.๔ เจ าหน าท่ีบริหารงานจัดจ าง 
  (ส�วนกลาง) ๑ อัตรา 
  ปฏิบัติหน าท่ี 
    -  สรรหาผู รับจ างเพ่ือทําสัญญา 

 จ างในการปรับปรุง 
 อสังหาริมทรัพย� 

    -  บริหารสัญญาจ างให เป/นไป 
  ตามกําหนดระยะเวลา 
  ท่ีระบุไว ในสัญญา 
    -  ลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือเก็บข อมูล 
  สําหรับใช ในการประชาสัมพันธ� 
    -  ประเมินผลและรวบรวมข อมูล 
  ผู รับจ างท่ีเป/นคู0สัญญาจ าง 
  ของสํานักงานทรัพย�สิน  

 พระมหากษัตริย�  เพ่ือใช   
 ในการสืบค นและอ างอิง 

    -  ติดตามการรับประกันผลงาน 
 ตามระยะเวลาท่ีระบุ 

  ในสัญญาจ าง 
 

-  เพศหญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี 
 สาขาบริหารธุรกิจ  บัญชี  

การเงิน  การจัดการท่ัวไป   
 ศิลปศาสตร�  รัฐศาสตร�  

เศรษฐศาสตร�  คอมพิวเตอร�  

 
 
 
 
 

- มีประสบการณ�ในงาน 
 ด านการประสานงาน  
 จัดการเอกสารสัญญา  
 และธุรการท่ัวไป 
- สามารถลงพ้ืนท่ีและเดินทาง 
 ไปปฏิบัติงานต0างจังหวัดได  
- สามารถใช โปรแกรมประชุม 
 ออนไลน�ได เป/นอย0างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๔ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๕. วิชาชีพเฉพาะ 
    จํานวน ๒๖ อัตรา 

๕.๑ นายช�าง 
 (ปฏิบัติงาน ณ อาคาร

นิทรรศน;รัตนโกสินทร;) 
 ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - ดูแล ตรวจสอบ ซ0อมบํารุง  
 และแก ไข หรือประสานงาน 
 ผู เชี่ยวชาญการซ0อมบํารุง  
 อุปกรณ�สารสนเทศ 
 และอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� 

ได แก0 ระบบลิฟต�โดยสาร  
ระบบกันขโมย  ระบบแจ งเหตุ
เพลิงไหม  ระบบกล องวงจรป3ด 
และระบบเครื่องสํารองไฟ 

 รวมถึงโปรแกรม 
 การใช งานต0าง ๆ ได แก0

โปรแกรมพ้ืนฐาน 
ทางคอมพิวเตอร�  
โปรแกรม Media JAVA  
Flash Player และ 
Watchout 

    - จัดทําตารางการซ0อมบํารุง  
 ใบงานซ0อมบํารุง  รายงาน

การตรวจสอบซ0อมบํารุง
ประจําเดือน  และเอกสารต0าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข อง 

    - การจัดหาวัสดุอุปกรณ� 
 ในงานซ0อมบํารุง 
 

-  เพศชาย 
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาคอมพิวเตอร� ไฟฟbา  

อิเล็กทรอนิกส� 
 
 

-  มีความรู หรือประสบการณ�ด าน 
 โปรแกรม Media ต0าง ๆ และ

งานไฟฟbา  อิเล็กทรอนิกส� 
- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร� 

วันอาทิตย�และวันหยุด 
 นักขัตฤกษ� ตามวัน เวลา และ

ตารางการทํางานของอาคาร
นิทรรศน�รัตนโกสินทร�ได  

 

 



- ๑๕ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๕. วิชาชีพเฉพาะ 
    (ต0อ) 

๕.๒ วิศวกร 
 (ส�วนกลาง) ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 

- ตรวจสอบสถานท่ีเช0าอาคาร 
พร อมคํานวณพ้ืนท่ีสิ่งปลูก
สร าง เม่ือมีการโอนสิทธิ 
หรือครบกําหนดอายุ
สัญญาเช0า รวมถึงตรวจสอบ
พ้ืนท่ีส0วนต0อเติมท้ังภายใน 
และภายนอกอาคาร 

- ตรวจสอบพิจารณา 
ให คําแนะนําและควบคุม
งานตามข อกําหนด 
ในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟbา 
ในการก0อสร างดัดแปลง 
รื้อถอนอาคาร  

- ตรวจและพิจารณาแบบ
รายละเอียดอาคาร  
ท่ีจะก0อสร าง ต0อเติม 
ดัดแปลงและซ0อมแซม  
ให เป/นไปตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

- ออกแบบทางด าน
วิศวกรรมไฟฟbา 
และระบบสาธารณูปโภค  

- กําหนด TOR ในการจัดหา
ผู รับจ าง 

 

-  เพศชาย 
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาวิศวกรรมไฟฟbากําลัง 
 
 

- มีใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

- สามารถใช โปรแกรม AutoCAD  
- สามารถออกแบบ และเขียนแบบ

ไฟฟbา 

 

 

 



- ๑๖ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๕. วิชาชีพเฉพาะ 
    (ต0อ) 

๕.๓ ทนายความ 
 (ด านงานคดี) 
 (ส�วนกลาง) ๕ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - ดําเนินการติดตามทวงถาม 
 ให ผู เช0าชําระหนี้ 
 ตามสัญญาเช0า เจรจาและ

ผ0อนผันชําระหนี้สิน 
    - ทํานิติกรรมออกหนังสือ 
 บอกกล0าวทวงถาม 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา 
    - ยื่นคําฟbอง คําให การและ

ดําเนินกระบวนการพิจารณา
ในศาล 

    - ยื่นอุทธรณ� คําแก อุทธรณ� 
ฎีกา และคําแก ฎีกา 

    - บังคับคดีตามคําพิพากษา 
แจ งความร องทุกข�กล0าวโทษ
เพ่ือดําเนินคดีอาญา 

    - พิจารณาข อเท็จจริง  
 ข อกฎหมาย ให ความเห็น 
 ทางคดี และบังคับคดี 
    - ลงพ้ืนท่ีตามท่ีได รับมอบหมาย 
 

-  เพศชาย หรือ หญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี 
 สาขานิติศาสตร� 
- มีใบอนุญาต 

ให เป/นทนายความ 
 

- มีประสบการณ�ว0าความมาแล ว
ไม0น อยกว0า ๑ ป! 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๕. วิชาชีพเฉพาะ 
    (ต0อ) 

๕.๔ ทนายความ 
 (ด านงานนิติการ) 
 (ส�วนกลาง) ๕ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - ร0างหรือตรวจร0างสัญญา 

ข อตกลง เอกสารสําคัญต0าง ๆ 
    - จดทะเบียนการเช0า  
 จดทะเบียนสิทธิ และ

ดําเนินงานด านทะเบียน 
 กับหน0วยงานราชการ 
    - ร0างหรือแก ไขระเบียบ 

หลักเกณฑ� ประกาศ 
ข อบังคับต0าง ๆ 

    - สนับสนุนการดําเนินงาน 
 ด านกฎหมายแก0มูลนิธิ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ�  
 บริษัทในพระปรมาภิไธย 
    - ให ความเห็นในด านกฎหมาย

และแก ไขปFญหาแก0หน0วยงาน 
 ภายในต0าง ๆ 
    - เข าร0วมประชุมเจรจากับผู เช0า 

เพ่ือตกลงข อสัญญาและ
เง่ือนไขการเช0า 

 

-  เพศชาย หรือ หญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี 
 สาขานิติศาสตร� 
- มีใบอนุญาต 

ให เป/นทนายความ 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๕. วิชาชีพเฉพาะ 
    (ต0อ) 

๕.๕ เจ าหน าท่ีทะเบียนและข อมูล 
 (ส�วนกลาง) ๙ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
     - บันทึกและปรับปรุงระเบียน

ประวัติอัตราทรัพย�สิน 
 และตรวจสอบข อมูลทะเบียน 

ในระบบฐานข อมูลกลาง 
(PIS)  

    - การตรวจทานข อมูลทะเบียน
ก0อนส0งร0างสัญญาเช0า 

 และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การจัดประโยชน� 

 และสัญญาเช0า 
    - งานจัดทําทะเบียน 
 เอกสารสําคัญ  ได แก0   
 เอกสารสัญญาเช0า และ

เอกสารหลักฐาน 
 การจัดประโยชน� 
 

-  เพศชาย หรือ หญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร� 
 

- มีประสบการณ�เก่ียวกับ 
 งานด านเอกสาร และ 
 การจัดการฐานข อมูล 
- สามารถใช โปรแกรม 

Microsoft Access, Oracle 
หรือ ภาษา SQL ได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๙ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๕. วิชาชีพเฉพาะ 
    (ต0อ) 

๕.๖ เจ าหน าท่ีทะเบียนและข อมูล 
 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)  
 ๑ อัตรา 
๕.๗ เจ าหน าท่ีทะเบียนและข อมูล 
  (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  
  ๑ อัตรา 
๕.๘ เจ าหน าท่ีทะเบียนและข อมูล 
 (จังหวัดนครสวรรค;)  
 ๑ อัตรา 
๕.๙ เจ าหน าท่ีทะเบียนและข อมูล 
 (จังหวัดราชบุรี)  
 ๑ อัตรา 
๕.๑๐ เจ าหน าท่ีทะเบียนและข อมูล 
 (ส�วนแยกเพชรบุรี)  
 ๑ อัตรา 
 ปฏิบัติหน าท่ี 
    - ดูแลทะเบียนอัตราต้ังเก็บ

อสังหาริมทรัพย� 
 บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 ให เป/นปFจจุบัน และ

ประสานงานให หน0วยงาน 
 ท่ีรับผิดชอบปรับปรุงข อมูล 
 ในระบบฐานข อมูล 
    - ตรวจสอบ ดูแล สํารวจ

สถานท่ีเช0า บันทึกข อมูล 
 การตรวจพบพร อมรูปถ0าย

ประกอบ 
 

-  เพศชาย หรือ หญิง   
-  วุฒิปริญญาตรี  
 สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร� 

- มีภูมิลําเนาอยู0ในพ้ืนท่ี 
- สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต�ได   
 และมีใบอนุญาตขับข่ี 

 

 



- ๒๐ - 
 

กลุ�มงาน ตําแหน�ง/ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติท่ีจะได รับ 

การพิจารณาเป#นพิเศษ 
๕. วิชาชีพเฉพาะ 
    (ต0อ) 

    - ตรวจสอบความถูกต อง 
 ของร0างสัญญาเช0าและ 
 จัดส0งสัญญาเช0าและเอกสาร 
 ท่ีเก่ียวข องไปยังหน0วยงาน 
 ท่ีมีหน าท่ีจัดเก็บ 
    - บันทึกข อมูลการชําระค0าเช0า 

ค0าภาษี และตรวจสอบค0าเช0า
และค0าภาษีค างชําระ 

    - จัดพิมพ�ใบเสร็จรับเงินค0าเช0า 
และค0าภาษี 

    - งานจัดทํารายงานข อมูลต0าง ๆ 
 ท่ีเก่ียวข องกับงานทะเบียน

ข อมูล 
    - ดูแลระบบคอมพิวเตอร� 
 และระบบสารสนเทศ 
 ของหน0วยงาน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑ - 
 

๔. ค0าตอบแทน 
 ๔.๑ เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๔.๒ เงินช0วยเหลือค0าครองชีพ ๘๐๐ บาท 
 ๔.๓ เงินช0วยเหลือค0าเดินทาง ๒,๐๐๐ บาท 
 ๔.๔ ค0าตอบแทนพิเศษ 
  (๑) ตําแหน0ง ทนายความ ๒,๐๐๐ บาท (มีใบอนุญาตเป/นทนายความ) 
  (๒) ตําแหน0ง วิศวกร ๒,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท (ตามระดับใบประกอบวิชาชีพ) 
 
๕. สวัสดิการ 
 ๕.๑ ด านสุขภาพ 
  (๑) ค0ารักษาพยาบาลตนเอง และครอบครัว 
  (๒) ห องบริบาลผู ปxวย 
  (๓) ตรวจสุขภาพประจําป! 
  (๔) ประกันคุ มครองกลุ0ม 
 ๕.๒ ด านการออมและเงินกู ยืม 
  (๑) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  (๒) เงินทุนสงเคราะห� 
  (๓) เงินกู กรณีฉุกเฉิน 
 ๕.๓ ด านท่ีอยู0อาศัย 
  (๑) อาคารท่ีพักอาศัยสําหรับพนักงาน 
  (๒) เงินช0วยเหลือค0าเช0าบ าน 
  (๓) เงินกู เพ่ือท่ีอยู0อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห� 
  (๔) เงินช0วยเหลือดอกเบ้ียเงินกู เพ่ือท่ีอยู0อาศัย 
 ๕.๔ ด านเครื่องแต0งกาย 
  (๑) เครื่องแบบพนักงาน 
 ๕.๕ ด านการศึกษา 
  (๑) ค0าเล0าเรียนบุตร 
 ๕.๖ ด านกีฬาและนันทนาการ 
  (๑) สนามแบดมินตัน เทนนิส และเทเบิลเทนนิส 
  (๒) ห องออกกําลังกาย 
 ๕.๗ ด านการฌาปนกิจสงเคราะห� 
  (๑) เงินช0วยเหลือค0าการกุศล 
 



- ๒๒ - 
 

๖. ผู ท่ีเข าปฏิบัติงานจะต องทําสัญญาโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
๖.๑ พนักงานจะต องทดลองปฏิบัติงานเป/นระยะเวลา  ๖  เดือน 
๖.๒ เม่ือพนักงานผ0านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล ว  จะได รับการบรรจุเป/นพนักงานประจํา และ

จะต องปฏิบัติงานกับสํานักงานฯ เป/นเวลาไม0น อยกว0า  ๒๔  เดือน นับต้ังแต0วันท่ีได รับการบรรจุเป/นพนักงาน  
หากลาออกจากงานก0อนครบกําหนด  จะต องชดใช ค0าเสียหายให กับสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� 
ในอัตราเท0ากับเงินเดือนท่ีได รับในขณะนั้น คูณจํานวนเดือนท่ีขาดไป 

 
๗. วิธีการรับสมัคร 

ผู ประสงค�จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครได ท่ี www.crownproperty.or.th  ในหัวข อ “ข0าวจัดซ้ือจัดจ าง 
และรับสมัครงาน”  ต้ังแต0วันอาทิตย�ท่ี ๑ พฤษภาคม ถึง วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 
๘. เง่ือนไขการรับสมัคร 

๘.๑ ผู สมัครสอบจะต องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว0าเป/นผู มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ  โดยผู สมัครสอบต องกรอกรายละเอียดต0าง ๆ  ในการสมัครให ถูกต องครบถ วนตรงตาม
ความเป/นจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด  อันเนื่องมาจากผู สมัครสอบไม0ว0าด วยเหตุอันใด เช0น วุฒิการศึกษา
ไม0ตรงตามท่ีประกาศไว   อันมีผลทําให ผู สมัครสอบไม0มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล0าว  สํานักงาน
ทรัพย�สินพระมหากษัตริย� จะถือว0าการรับสมัครและการได รับการคัดเลือกครั้งนี้เป/นโมฆะสําหรับผู นั้น  
ซ่ึงการสมัครสอบตามข้ันตอนข างต น  ถือว0าผู สมัครเป/นผู ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต องของข อมูล
ดังกล0าว  ตามพระราชบัญญัติว0าด วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนั้น 
หากผู สมัครจงใจกรอกข อมูลอันเป/นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ งความเท็จต0อเจ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  

๘.๒ หากปรากฏในภายภาคหน าว0าข อมูลท่ีได ให ไว เป/นเท็จท้ังหมดหรือแต0บางส0วน  สํานักงานทรัพย�สิน
พระมหากษัตริย�  มีสิทธิเลิกจ างได ทันที 

 
๙. วิธีการสอบคัดเลือก 

๙.๑ สอบข อเขียน (ปรนัย)   
๙.๒ สอบสัมภาษณ� 
 

๑๐. ผู เข าสอบทุกคนจะต องผ0านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ด วย ATK (Antigen Test Kit)  
หรือการตรวจแบบ RT – PCR  โดยท้ัง ๒ แบบจะต องมีเอกสารรับรองผลการตรวจจากสถานบริการทางการแพทย� 
หรือหน0วยบริการไม0เกิน ๗๒ ชั่วโมงก0อนสอบ 

 




