กรมอุตุนิยมวิทยา เปิ ดรับสมัครสอบเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จํานวน 7 อัตรา (และมีอตั ราว่างปี 2560 อีก 90 อัตรา)
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร
1. ตําแหน่ ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา
มีตาํ แหน่งว่างในปี 2560 อีก 90 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง :ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชา
วิท ยาศาสตร์ ก ายภาพ สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ หรื อ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
และสอบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัวไป ของ ก.พ. ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
2. ตําแหน่ ง นายช่ างเครืองกลปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,250
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง :ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิ คการผลิต สาขาวิชาเทคนิ ค
โลหะ และสอบผ่า นภาคความรู ้ ค วามสามารถทัวไป ของ ก.พ. ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค (ปวท.)
อนุปริ ญญา หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส.) หรื อสูงกว่า
การรั บสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์ เน็ต ตังแต่วนั ที 4 - 24 พฤศจิกายน 2559
ตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีเว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com/...
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สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เปิ ดรับสมัครสอบเป็ นพนักงานราชการ
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร
1. ตําแหน่ ง พนักงานบริหารงานทัวไป

จํานวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ ง :ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ หรื อสาขาวิชาใดวิชาหนึงทางโลจิสติกส์ ทางการบัญชี หรื อทางการเงิน
การรับสมัครสอบ : ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัคร ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที ฝ่ ายการเจ้าหน้าที อาคาร 2 ชัน 2
สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ถนนกรุ งเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
กรุ งเทพมหานคร ตังแต่วนั ที 1 - 14 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ…
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กรมคุมประพฤติ เปิ ดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จํานวน 26 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร
1. ตําแหน่ ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

จํานวน 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และเป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
จํานวน 7 อัตรา
2. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500 -12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาหลักสู ตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา และเป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับ
ปวส. หรื อระดับอนุปริ ญญาขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
3. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จํานวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 -12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาหลักสู ตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี และเป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไป
ระดับ ปวส. หรื อระดับอนุปริ ญญาขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
การรั บสมัคร : เปิ ดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่วนั ที 1 - 21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24
ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีเว็บไซต์ https://probation.job.thai.com

กรมทีดิน เปิ ดรับสมัครสอบเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จํานวน 480 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัครสอบ
1. ตําแหน่ ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ ทางวิศวกรรม
สํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรื อทางวิศวกรรมโยธา และ
(2) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไประดับปริ ญญาตรี ขึนไป
ของสํานักงาน ก.พ.
มีตอ

-3-

กรมทีดิน (ต่ อ)
µíÒáË¹§§Ò¹ÇÒ§ÃÒª¡ÒÃ

2. ตําแหน่ ง นายช่ างรังวัดปฏิบัติงาน
จํานวน 100 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา
นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาก่ อสร้ าง ทางช่ างโยธา ทางช่ างสํารวจ หรื อทางช่ างก่ อสร้ าง และ (2) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้
ความสามารถทัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
3. ตําแหน่ ง นายช่ างรังวัดปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาก่ อสร้ าง ทางช่ างโยธา ทางช่ างสํารวจ หรื อทางช่ างก่ อสร้ าง และ (2) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้
ความสามารถทัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
4. ตําแหน่ ง นายช่ างรังวัดปฏิบัติงาน จํานวน 200 อัตรา
วุฒิประกาศนี ยบัตรวิชาชี พเทคนิ ค และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง (ยกเว้นพืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัด
ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน 10,840 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพเทคนิคหรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเทคนิ ควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิ ควิศวกรรมโยธา หรื อสาขาวิชาเทคนิ คการจัดการงานก่อสร้าง
หรื อ (2) ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู งหรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเที ยบได้ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาโยธา
สาขาวิช าสํา รวจ หรื อ สาขาวิ ช าการก่ อ สร้ าง และ (3) เป็ นผูส้ อบผ่า นการวัด ความรู ้ ค วามสามารถทัวไประดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
5. ตําแหน่ ง นายช่ างรังวัดปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา
วุฒิประกาศนี ยบัตรวิชาชี พเทคนิ ค และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง (พืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา
นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน 10,840 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรื อคุณวุฒิ
อย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรื อสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรื อ
(2) ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู งหรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา
สํารวจ หรื อสาขาวิชาการก่อสร้าง และ (3) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้
ความสามารถทัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรื อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
มีตอ
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6. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา
(ยกเว้นพืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิ วาส ปั ตตานี และจังหวัด
สตูล) อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรื อสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อ (2) ได้รับคุณวุฒิอนุ ปริ ญญาหลักสู ตร 3 ปี ต่อ
จากประกาศนี ยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หรื อสาขาวิช าใดวิ ชาหนึ งทางอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ และ (3) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ ความสามารถทัวไประดับ
อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู งขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
7. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
(พืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรื อสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อ (2) ได้รับคุณวุฒิอนุ ปริ ญญาหลักสู ตร 3 ปี ต่อ
จากประกาศนี ยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หรื อสาขาวิช าใดวิ ชาหนึ งทางอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ และ (3) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ ความสามารถทัวไประดับ
อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
8. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 150 อัตรา
(ยกเว้นพืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส) หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
หรื อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
(2) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู งขึนไป ของสํานักงาน ก.พ
9. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 15 อัตรา
(พืนที 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปั ตตานี และจังหวัดสตูล)อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส)
หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
หรื อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ (2) เป็ นผูส้ อบผ่านการ
วัดความรู ้ความสามารถทัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงขึนไป
ของสํานักงาน ก.พ.
มีตอ
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กรมทีดิน (ต่ อ)
µíÒáË¹§§Ò¹ÇÒ§ÃÒª¡ÒÃ
ตังแต่วนั ที 17 ตุลาคม - 7

การรับสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์ เน็ต
17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทีเว็บไซต์ https://dol.job.thai.com

กรมประมง เปิ ดรับสมัครสอบเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จํานวน 5 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัครสอบ
1. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
หรื ออนุ ปริ ญญาหลักสู ตร 3 ปี ต่อจากประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าทุกสาขาวิชา และได้รับ
ประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) ได้รับประกาศนียบัตรนายประจําเรื อฝ่ ายเดินเรื อของเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝัง ขนาดตํา กว่า 500 ตันกรอส จากกรม
เจ้าท่า หรื อทีกรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ตากว่
ํ านี
(2) ได้รับประกาศนี ยบัตรนายเรื อของเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝัง ขนาดตํากว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรื อทีกรม
เจ้าท่าเทียบให้ไม่ตากว่
ํ านี
2. ตําแหน่ ง นักเดินเรือปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึง
ทางวิทยาการเดินเรื อ และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) ได้รับประกาศนี ยบัตรนายประจําเรื อฝ่ ายเดิ นเรื อของเรื อกลเดิ นทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า หรื อ
ประกาศนียบัตรต้นเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรื อทีกรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่
ตํากว่านี
(2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรื อ
มากกว่า หรื อประกาศนียบัตรนายเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000
ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรื อทีกรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ตากว่
ํ านี
การรับสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตังแต่วนั ที 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชัวโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีเว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th/

