
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
 
     กรมเจาทา เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการ จํานวน 16 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. เจาพนักงานพัสดปุฏิบตัิงาน   จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เที ยบได ในระดับ เดี ย วกัน 
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และเปน
ผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ขึ้นไป ของ ก.พ. 
2. นายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน   จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และเปนผูสอบ
ผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของ ก.พ. 
3. นายชางโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน  2 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของ ก.พ. 
4. นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ  (ดานการควบคุมการจราจรทางน้ํา) จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ  
เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. 
5. นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ  (ดานพาณิชยนาวี)  จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชาโลจิสติกส และเปนผูสอบผานการ 
วัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. 
6. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ของ ก.พ 
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    7. เจาพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  
หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ ไดรับประกาศนียบัตรอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตตจากกรมเจาทา หรือที่
กรมเจาทาเทยีบไดไมต่ํากวานี้  
2.ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตตหรือมากกวาจากกรมเจาทา 
หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี ้
8. นิติกรปฏิบัติการ  จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร 
และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 
9. นายชางกลเรือปฏิบัติการ  จํานวน  3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ 
ไดรับประกาศนียบัตรอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
1. ไดรับประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต หรือมากกวาจากกรมเจา
ทาหรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้  
2. ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรอืกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตตจากกรมเจาทา หรือที่
กรมเจาทาเทยีบไดไมต่ํากวานี้  
3. ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตตหรือมากกวาจากกรมเจาทา 
หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี ้
10. นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบตัิการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางวิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟสิกส ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร 
ส่ิงแวดลอม ทางวิทยาศาสตรทางทะเล ทางวิทยาการสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวารชิศาสตร ทางการจัดการสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทางอนามัยส่ิงแวดลอม และ 
ทางประมง และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป  
ระดับปริญญาโทของ ก.พ. มีตอ
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    11.  นักเดินเรือปฏิบัตงิาน   จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรอืกลเดินทะเล ขนาด 500 ตัน
กรอส หรือมากกวา หรือประกาศนยีบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจาทา หรือ
ที่กรมเจาทาเทยีบได ไมต่ํากวานี้  
2. ไดรับประกาศนียบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือ มากกวา หรือประกาศนียบัตรนาย
เรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจาทา หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้  
3. ไดรับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกวาจากกรมเจาทา หรือที่กรม
เจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ตลอด 24 
ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://md.thaijobjob.com/ 
 
 
    กรมสรรพากร เปดรับสมัครสอบเปนลูกจาง จํานวน 15 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. บุคลากรดานภาษาอังกฤษ  จํานวน  5 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษติดตอส่ือสารได  
2. บุคลากรดานภาษาจีน  จํานวน  10  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถในการใชภาษาจีนตดิตอส่ือสารได 
การรับสมัครสอบ  :  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลา
ราชการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมสรรหา ช้ัน 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร     
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      สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุ
บุคคล    เปนพนกังาน   จํานวน  31  อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
2.  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร 
เศรษฐศาสตร  
3. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน  13 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร นิติศาสตร 
เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต http://nfc.thaijobjob.com 
 
  กรมทรัพยสนิทางปญญา  เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการ จํานวน 26 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นิติกรปฏบิัติการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร และเปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 
2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมวิศวกรรม)  จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมฟสิกส)   จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบได 
ในระดบัเดยีวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟสิกส และ เปนผูที่สอบผาน 
การวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 
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    4. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมเคมีเทคนิค)  จํานวน  1  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบ 
    ไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึ่งทางวัสดุศาสตร ทางวทิยาศาสตร
การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี และ เปนผูที่สอบผานการวดัความรู
ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 
5. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมเภสัชภัณฑ)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร  ทางวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคม ี และ เปนผูทีส่อบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดบั
ปริญญาโท   
6. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุมฟสิกส)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟสิกส ทางฟสิกสประยุกต ทางอุปกรณทางการแพทย  และเปนผูสอบผานการวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
7. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมไฟฟา) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และเปนผูสอบผานการวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
8.  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมปโตรเคมี)   จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรี ขึ้นไป  
9. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมเภสัชภัณฑ)  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ 
ไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  
ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี  และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถ 
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
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    10. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตักิาร (กลุมการออกแบบผลิตภัณฑ)  
    จํานวน  1  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  -ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดบัเดยีวกันในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ทางการออกแบบ  และเปนผูสอบผานการวัดความรูความ
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญา 
11. นักวิชาการพาณิชยปฏบิตัิการ จํานวน  5  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทกุสาขาวิชา และ
เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
12. นักวิชาการพาณิชยปฏบิตัิการ (ดานตางประเทศ)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร และเปนผูสอบผานการวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป  
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://ipthailand.thaijobjob.com/ 
 
   กรมราชทัณฑ  เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  จํานวน  300  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : เจาพนักงานราชทัณฑปฏบิัติงาน (งานควบคุมผูตองขังชายและอืน่ๆ)  
จํานวน 300  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี
ช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ตอจากประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบ 
2. เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไป ระดบั ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือที่สูงกวา ของสํานักงาน ก.พ. 
การรับสมัครสอบ  : กรมราชทัณฑ เปดรับสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ต  
ตั้งแตบัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  
ที่เว็บไซต http://correct.thaijobjob.com/ 
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