
เอกสารแนบท�ายประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 1/2559   
คุณสมบัติ ตําแหน#ง ลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน 

 
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    สาขาวิชา ไฟฟ
า ไฟฟ
ากําลัง อิเล็กทรอนิกส� 
    โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง   

- เป"นลูกจ�างนิติบุคคลผ)านการอบรม  
    ได�รับประกาศนียบัตรทางด�านช)าง 
    (Broadband Access  Network)   จาก   
    สถาบันวิชาการ ทีโอที (สก.) และ/หรือที่มี 
    ประสบการณ�การทํางานทางด�านช)างให�กับ  
    ทีโอที มาไม)น�อยกว)า 3 ปE  โดยในวันที่สมัคร 
    ต�องเป"นลูกจ�างของนิติบุคคลที่ปฏิบัติงาน 
    ทางด�านช)างให�กับ ทีโอที และมีหนังสือรับรอง 
    ผลการทํางานของลูกจ�างนิติบุคคลรับรอง  
    โดยหัวหน�างาน/ผู�จัดการศูนย�และผู�จัดการส)วน   
    ของส)วนงานที่ลูกจ�างปฏิบัติงานอยู)ปGจจุบัน  
   1.1 ไม)จํากัดเกรด 
   1.2 สภาพร)างกายสําหรับงานด�านช)าง ได�แก)  
        น้ําหนักต�องเป"นไปตามมาตรฐาน คือ  
        น้ําหนักไม)เกินส)วนสูง – 80 (เพศชาย),  
        น้ําหนักไม)เกินส)วนสูง – 70 (เพศหญิง) 
   1.3 อายุไม)เกิน 35 ปEบริบูรณ�  ณ วันที่สมัครงาน 

 
1.1 นายช#างเทคนิค 
     (ตรวจแก�บริการ  ADSL,  
     FTTx, ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
1.2 นายช#างเทคนิค  
     (งานติดตั้ง,ซ)อมบํารุงโครงข)าย 
     เคเบิลใยแก�วนําแสง) 
 
 
 
 

 
1. ปฏิบัติการติดตั้ง โยกย�าย รื้อถอน เลขหมายและ 
    อุปกรณ�ปลายทางของผู�เช)า ตามใบสั่งบริการและ 
    ประสานให�มีการโยงสายเพื่อเป]ดใช�บริการโดย 
    ให�เป"นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให�บริการ 
2. ปฏิบัติการตรวจแก� เหตุเสีย ปรับปรุง บํารุงรักษา  
    ตั้งแต)ตู�พักปลายทางจนถึงอุปกรณ�ปลายทาง 
 
 
 
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง โยกย�าย รื้อถอน 
   บํารุงรักษาและแก�ไขเหตุเสียของเคเบิล/เคเบิล 
   ใยแก�วนําแสง ในพื้นที่รับผิดชอบให�อยู)ในสภาพ 
   พร�อมให�บริการอย)างมีคุณภาพแก)ลูกค�า ตาม 
   ข�อตกลงประกันคุณภาพ 
 

 
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
- ภูมิภาค 
   - จ.ปราจีนบุรี 
   - จ.สระแก�ว 
   - จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง, เมืองพัทยา) 
 
 
 
 
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
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2. คุณวุฒิปริญญาตรี  
     - อายุไม)เกิน 35 ปEบริบูรณ�  ณ วันที่สมัครงาน 
     - เกรดเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 2.50   หรือ 
       มีประสบการณ�ในงานที่เกี่ยวข�อง 
       ไม)น�อยกว)า 2 ปE 
             กรณี  มีประสบการณ�การทํางาน  
       ต�องเป"นลูกจ�างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให�กับ  
       ทีโอที และมีหนังสือรับรองของผู�จัดการส)วน 
       ที่ลูกจ�างปฏิบัติงานอยู)ปGจจุบัน 
   2.1 ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร6   
        สาขาวิชาไฟฟ
า ไฟฟ
าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส�  
        โทรคมนาคม คอมพิวเตอร�สารสนเทศ   
        หรือทางวิทยาศาสตร6 สาขาวิชาวิทยาการ 
        คอมพิวเตอร� เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
        และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ 
        คอมพิวเตอร�   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกร/นักคอมพิวเตอร6 
(บํารุงรักษาระบบโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยี, ขายเทคนิค) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
1. สํารวจ ออกแบบ และพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

     โทรคมนาคม  โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ 
     และสามารถแข)งขันได�มาใช� 
2  ควบคุมการดําเนินการปรับปรุงบํารุงรักษารื้อถอน  
   ย�ายแนวการเชื่อมต)อโครงข)ายเคเบิลใยแก�วนําแสงและ 
   อุปกรณ�อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข�อง ให�เชื่อมโยงถึงกันได�อย)างมี 
   ประสิทธิภาพ 
3. ติดตั้ง โยกย�าย ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ)อมแซม และแก�ไข 
   เหตุขัดข�อง ได�แก) โครงสร�างพื้นฐานโทรคมนาคม  
   อินเทอร�เน็ตเกตเวย� โทรศัพท�ระหว)างประเทศและเคเบิล 
   ใต�น้ําทั้งในประเทศ/ระหว)างประเทศ  
4. ขายและดูแลลูกค�าหลังการขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรุงเทพฯและปริมณฑล  
- ภูมิภาค 
  - จ.ประจวบคีรีขันธ� 
  - จ.สมุทรสาคร 
  - จ.พระนครศรีอยุธยา 
  - จ.สงขลา 
  - จ.สตูล (ละงู) 
  - จ.สุราษฎร�ธานี (สมุย) 
  - จ.ฉะเชิงเทรา 
  - จ.ชลบุรี (ศรีราชา, แหลมฉบัง,  
    เมืองพัทยา) 

- จ.ระยอง (มาบตาพุด) 
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 2.2 ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร6 สาขาวิชา 
      ไฟฟ
า, ไฟฟ
ากําลัง 

 
 
 
 
 
 
  
  2.3 ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร6  
        (คอมพิวเตอร6)  หรือทางวิทยาศาสตร6  
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  
         เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� เทคโนโลยี 
         สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
         และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ 
         คอมพิวเตอร�   
 

 
วิศวกร 

(การกําลังและเครื่องปรับ 
อากาศ) 

 
 
 
 
  โครงข)าย 
 

วิศวกร/นักคอมพิวเตอร6 
(งานปฏิบัติการเทคโนโลยี 

สารสนเทศ) 
 

 
 

 
1. ตรวจสอบ บํารุงรักษา วิเคราะห�เหตุเสียระบบไฟฟ
ากําลัง, 
   ไฟฟ
าสํารอง (Generator) ระบบสํารองไฟฟ
าต)อเนื่อง (UPS) 
2. วิเคราะห�ด�านอนุรักษ�พลังงานในอาคาร ตรวจวัด  
    ออกแบบ ปรับปรุงลดการใช�พลังงาน  
3. ควบคุมดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ  
   Split Type แบบ  Precision Air เครื่องปรับอากาศ  
   Chiller และเครื่องทําความเย็นระบบคอนโทน BAS 
 
 
1. วิเคราะห� ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาและบริหารจัดการ 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ติดตั้ง บํารุงรักษาฮาร�ดแวร�และซอฟท�แวร�ที่ใช�ระบบ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ให�บริการและดูแลระบบ Intranet  ในส)วนอุปกรณ�, 
   ระบบปฏิบัติการ, Web hosting, e-mail 
 
 
 
 
 
 

 
- กรุงเทพฯและปริมณฑล  
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรุงเทพฯและปริมณฑล  
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3. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร6 
   3.1 อายุไม)เกิน 35 ปEบริบูรณ� ณ วันที่สมัครงาน 
   3.2  เกรดเฉลี่ยไม)น�อยกว)า 2.50    
   3.3  กรณี มีใบอนุญาตทนายความและมี 
         ประสบการณ�ในการดําเนินคดีทางศาล  
         จะได�รับการพิจารณาเป"นกรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 

 
นิติกร 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. ติดตาม เจรจา ทวงถาม เร)งรัดหนี้และค)าเสียหาย 
   จากลูกหนี้ของบริษัท  รวมทั้งเป"นตัวแทนในการเรียกร�อง 
   และเจรจาต)อรองกับบุคคลหรือส)วนงานที่เกี่ยวข�อง 
2. ดําเนินการขั้นสอบสวนและกระบวนการทางศาล 
    ในการดําเนินคดีแพ)ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษี 
    คดีปกครองและคดีอื่นๆ  รวมถึงการบังคับคดี 
3. ดําเนินงานด�านคดีปกครอง อนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับ 
   คดีโทรคมนาคม ได�แก)  คดีสัญญาร)วมการงาน  
   สัญญาสัมปทาน 
4. ให�คําปรึกษา สนับสนุน ช)วยเหลือ การดําเนินงาน 
   ด�านคดีความ และการบังคับคดีแก)ส)วนงานต)าง ๆ 
 
 

 
- กรุงเทพฯและปริมณฑล  
- ภูมิภาค 
   - จ.ลําปาง 
   - จ.จันทบุร ี
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