
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
      กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  เปดรับสมัครสอบบรรจุเขา 
    รับราชการ จํานวน 10 อัตรา      
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ   จํานวน 3 อัตรา 
               คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา  2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ดานกฏหมาย)   จํานวน 3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร  2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ)  จํานวน 5 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://rlpd.thaijobjob.com/      
 
    กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน  80  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่ปฏิบตังิาน จํานวน  80  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย สาขาวิชาธุรกิจ
ประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการผลติภัณฑ สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการจดัการ
สํานักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไประดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึน้ไปของสํานกังาน 
ก.พ. ภายในวนัปดรับสมัครสอบ 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 
ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://dla.job.thai.com 
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       กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปดรับสมัครสอบเปน
    พนักงานราชการ   จํานวน  13  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร  
2. นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชพี (ดานชางเชื่อมโลหะ) จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชางโลหะทางชางเชื่อม ทางชางกลโรงงาน 
3. นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชพี (ดานชางไม-กอสราง)   จํานวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร 
ทางเทคนิคการอาชีพกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีกอสราง  
4. นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ (ดานพลศึกษา)  จํานวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตทางวิทยาศาสตรการกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ  
5. เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ (ผูชวยพอบาน) จํานวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทานั้น(กรณีจบปริญญาตรี แตไมมีวุฒิระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ถือวาขาดคุณสมบัติไมสามารถสมัครได) 
- เฉพาะเพศชาย 
- เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง สูงไมนอยกวา 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แตถาขนาดของสัดสวนใดสัดสวนหนึ่ง
นอยกวาที่กําหนดใหไว ไมเกิน 2 ซ.ม. ก็ใหใชไดโดยอนุโลม 
6. พนักงานพินิจ (หญิง)  จํานวน 3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทานั้น(กรณีจบปริญญาตรี แตไมมีวุฒิระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ถือวาขาดคุณสมบัติ ไมสามารถสมัครได) 
- เฉพาะเพศหญิง 
- เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง สูงไมนอยกวา 155 ซ.ม. 

มีตอ
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    7. พนักงานพนิิจ (ชาย)  จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทานั้น
    (กรณีจบปริญญาตรี แตไมมีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ถือวา
ขาดคุณสมบัติ ไมสามารถสมัครได) 
- เฉพาะเพศชาย 
- เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง สูงไมนอยกวา 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แตถาขนาดของสัดสวนใดสัดสวน
หนึ่งนอยกวาที่กําหนดใหไว ไมเกิน 2 ซ.ม. ก็ใหใชไดโดยอนุโลม 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 3 - 29 เมษายน 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต www.djop.thaijobjob.com 
 
 

     สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน 9 อัตรา 

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1) มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา  
2) เปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับ ปวส ขึ้นไป 
2.  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2) เปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับ ปวส ขึ้นไป 
3. เศรษฐกรปฏิบัติการ จํานวน  6  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. เปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 2 - 26  
เมษายน 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต 
 https://fpo.thaijobjob.com/ 
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      กรมที่ดิน เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  
    จํานวน  107  อัตรา 

              ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นายชางรังวัดปฏิบัติงาน จํานวน  30  อัตรา 

    (ยกเวนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และจังหวัด
    สตูล) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชากอสราง ทางชางโยธา ทางชางสํารวจ หรือทางชางกอสราง และ 
(2) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
2. ชางรังวัดปฏิบัติงาน   จํานวน  3  อัตรา   (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี 
และจังหวัดสตูล)   
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชากอสราง ทางชางโยธา ทางชางสํารวจ หรือทางชางกอสราง และ 
(2) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
3. นายชางรังวัดปฏิบัติงาน  จํานวน  60  อัตรา   (ยกเวนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา นราธิวาส 
ปตตานี และจังหวัดสตูล) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง  
(2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา
สํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง และ  
(3) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ 
4. นายชางรังวัดปฏิบัติงาน   จํานวน  6  อัตรา   (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี 
และจังหวัดสตูล) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา  
(2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียว 
กัน ในสาขาวชิาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง และ  
(3) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
เทคนิค หรือระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ    
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    5. เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน  จํานวน  7  อัตรา (ยกเวนพื้นที่ 
    4 จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และจังหวัดสตูล)  
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
    หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือ 
(2) ไดรับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ  
(3) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้น
ไป ของสํานักงาน ก.พ 
6. เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน จํานวน  1 อัตรา   (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา 
นราธิวาส ปตตานี และจังหวัดสตูล) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือ 
(2) ไดรับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ  
(3) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้น
ไป ของสํานักงาน ก.พ 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 2 - 26 เมษายน 2561 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://dol.thaijobjob.com/ 
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