
F-CD0-033 
Rev.00 Date: 16/11/58 

ส าเนา 
 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------- 

  ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  
 กลุ่มงาน   บริการ 
  ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  

อัตราว่างจ านวน   ๑  ต าแหน่ง 
  อัตราค่าตอบแทน   ๑๓,๘๐๐ บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจ้าง จ้างตามระยะเวลาไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ คพร. อนุมัติ   

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคม ีภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท าทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(๒) ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น และช่วยรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้นักวิชาการสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว 

(๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

/๒. คุณสมบัติ... 

  

 

 



 ๒ 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร        

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มอีายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
    (๓) หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 
    (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 
จติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
    (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม  กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบ  
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบสรร
หาได้เช่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา 

   ๓. การรับสมัคร 

       ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ชั้น ๑ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑๗๐๗๓ - ๗๐๗๗ ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา  
๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. 

/๓.๒ หลักฐาน... 

 



 ๓ 

 

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป และให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูป  
     (๒) ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ อย่างละ ๒ ฉบับ 
     ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
     ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน  
     (๓) บัตรประจ าตัวประชาชน 
     (๔) ส าหรับเพศชายให้น าส าเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ  
     (๕) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  
     ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไวด้้วย 

 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสอบ 
     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ต าแหน่งละ ๑๐๐
บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท า
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และกรมวิทยาศาสตร์บริการจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย  

 

/๔. การประกาศ... 

 

 

 

 



 ๔ 

 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ในวันที่  
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑ อาคารตั้ว ลพานุกรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และทาง www.dss.go.th   

    ๕. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีประเมิน 

ดังต่อไปนี้   

หลักเกณฑ์การเลือกสรร  คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๑  

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ดังต่อไปนี้ 
- ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- การบ ารุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
- การค านวณเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

  

๑๐๐ 

 

สอบข้อเขียน 

 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร  คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๒  

๑. การคิดวิเคราะห์ 
๒. การบริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ 
๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๔. บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ 
๕. ประสบการณ์ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

๑๐๐ 

 

สอบสัมภาษณ์ 

     
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะด าเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 
๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป  

 

/๖. เกณฑ์การ... 

 

    

http://www.dss.go.th/


 ๕ 

 

    ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๖.๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้ 
คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู้ทีไ่ด้รับเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

    ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  
ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม และทาง www.dss.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

    ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ๘.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมวิทยาศาสตร์บริการก าหนด 
   ๘.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น 
   ๘.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดย
สถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น และออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดว้ย  

   กรมวิทยาศาสตร์บริการด าเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส่ ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทราบด้วย 
  
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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