
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
      
 
     สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ 
    จํานวน 19 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
2. นิติกร จํานวน 8 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร 
3. พนักงานอาลักษณ (ดานกฎหมาย) จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร 
4.  เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ  จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
5. พนักงานธุรการ   จํานวน 3 อัตรา     
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูงทุกสาขาวิชา 
6. พนักงานประทับพระราชลัญจกร  จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
7.  พนักงานเขยีนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง สาขาวิชาวจิิตรศิลป 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ ขอและยืน่ใบสมัครดวยตนเองไดที่ อาคารพิพิธภัณฑ
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวนัที่ 12 - 
16 มีนาคม 2561 ในวนัและเวลาราชการ 
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          กรมโยธาธิการและผังเมือง เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเขารับราชการ  
    จํานวน 13 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา และไดรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กําหนด และ  
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระดับปริญญาตรี ข้ึนไป 
2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา และไดรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กําหนด และ  
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน ก.พ. 
3.  วิศวกรโยธาปฏบิัติการ (ดานวิศวกรรมขนสงและจราจร)  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1.ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา และไดรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กําหนด และ  
2.  เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน ก.พ. 
4. นิตกิรปฏิบัติการ จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1.  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร  
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
5. นายชางโยธาปฏิบัติงาน จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
โยธา หรือสาขาวิชาการกอสราง  
2.  เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ.  
6.  นายชางสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ 
วุฒิอ่ืนที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา   
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ.  
ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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    การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  
    29  มีนาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต 
http://job.dpt.go.th/ 
 
     กรมประชาสัมพันธ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเขารับราชการ  จํานวน 7 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบไดในระดับเดียวกนั  
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
2. จะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
2.  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตังิาน   จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจดัการ  
2. จะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
3.  นายชางไฟฟาปฏิบัตงิาน  จํานวน   2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
2. จะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
4.  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตังิาน   จํานวน  1  อัตรา   
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา 
2. จะตองเปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไป  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
การรับสมัครสอบ  :  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึง 19 มีนาคม  
2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://www.prd.go.th  
หัวขอ ประกาศกรมประชาสัมพันธ (รับสมัครงาน) "ขาวรับสมัครสอบแขงขันฯ" 
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               กรมธนารักษ เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ  จํานวน 20 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. สถาปนิก  จํานวน  1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดใน 
    ระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
    รับรอง และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปตยกรรมหลัก ไมต่ํากวาระดับภาคีสถาปนิก 
2. นักประชาสมัพันธ  จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา จาก
สถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
3. นักวิชาการคลัง  จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาการบัญช ี
สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
4. เจาหนาท่ีจัดผลประโยชน จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา  
จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
5. พนักงานนําชม  จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาภาษา 
วรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางทางการจดัการโรงแรมและการทองเที่ยว ทางการ
จัดการทองเทีย่ว) หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา  
จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  
7. เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  2 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับ
เดียวกัน ในทกุสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  
8.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ    คุณวุฒิอยาง
อ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา    ที่ ก.พ. รับรอง 
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     9.  เจาพนักงานดูเงิน  จํานวน  2  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 
                        คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน
และ    การธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรอง 
10.  นายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
11.  นายชางเครื่องกล  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะแผน หรือสาขาวิชาชางยนต จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
12.  พนักงานสํารวจขอมูล จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
13. เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
14. ชางทอง   จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
15. พนักงานบริการ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ 
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน 4 กรมธนารักษ ซอยอารียสัมพันธ  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  12 มีนาคม  
2561 ในวันและเวลาราชการ 
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