
 
 

 

(ส าเนา) 

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ในต าแหน่งพนักงานรักษาศพ 
______________________________ 

  ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                    ๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน  
      ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งพนักงานรักษาศพ  

กลุ่มงาน    กลุ่มนิติพยาธิวิทยา  ส านักนิติวิทยาศาสตร์บริการ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยแพทย์ในการผ่าศพ     

ชันสูตรพลิกศพ และท าหน้าที่ในการดูแล เฝ้าระวังรักษาศพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง    ๑  อัตรา   ต าแหน่งเลขท่ี  ๔๑   
ค่าตอบแทน   ๖,๔๑๐  บาท ต่อเดือน  (วุฒิ ม.ศ. ๓ ,ม. ๓ ,ม. ๖)  หรือ  ๗,๓๗๐ บาท  

ต่อเดือน  (วุฒิปวช.) 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง   ๗  เดือน  (๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
๑) มีสัญชาติไทย 

       ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

       ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
        

๖) ไม่เป็น..... 
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 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
                    หมายเหตุ  :  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (วุฒิการศึกษา) 
   -  วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม .ศ .๓ )  หรื อ 
ประกาศนียบัตร  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขา และมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษาซึ่งได้รับการจัดจ้าง 

๒) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ  
(๑)  มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
(๒)  มีใจรักและไม่รังเกียจงานที่ท า 
(๓) ไม่ปฏิบัติตนผิดกฎหมายรวมถึงศีลธรรมอันดีของสังคม 
(๔)  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ดี 
(๕)  มีความรู้และความสามารถในการป้องกันตนเองและผู้ร่วมงานจากโรคติดเชื้อได้เป็น 
      อย่างดี 
(๖) มีความเสียสละ  ขยัน  อดทน  และมีความรับผิดชอบสูง 
(๗) สามารถท างานนอกเวลาราชการในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนได้ 

                    ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   งานบุคคล  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  
ส านักงานเลขานุการกรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ชั้น ๘  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ตั้งแต่วันที่  ๖ - ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน ๑ ปีนับถึง

วันรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 
 ๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน
อย่างละ  ๒  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับวุฒิจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 
๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕) มายื่นแทนก็ได ้
  
 

๓) ส าเนา… 
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 ๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ  หรือนามสกุล )  เช่น ใบส าคัญ  

การสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล เป็นต้น จ านวน  ๑  ฉบับ                                                                  
๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย
ใบรับรองแพทยด์ังกล่าวต้องระบุรายละเอียดไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังนี้ 

       - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
       - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ทั้งนี้  ใบส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  โดยลงชื่อ  

และวันที่ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมัครฉบับจริงให้ตรวจสอบด้วย 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครในวันยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ 
เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัคร 
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

           ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ  และก าหนด
วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
สมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่   ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ  งานบุคคล  
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ชั้น ๘  อาคารรัฐประศาสนภักดี             
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  หรือ www.moj.go.th /www.cifs.moj.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินโดยการ

สอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน และวิธีอ่ืนใดที่เห็นว่าเหมาะสม   ดังต่อไปนี้ 

 
หลักเกณฑ์..... 

 

http://www.moj.go.th/
http://www.cifs.moj.go.th/
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.  การประเมินครั้งท่ี ๑ ( ๑๐๐ คะแนน) 
     - ทดสอบความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปด้าน
นิติวิทยาศาสตร์  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และความรู้ในหลักการปฏิบัติช่วย
แพทย์ในการผ่าศพ  ชันสูตรพลิกศพและการดูแลเฝ้าระวังรักษาศพ 
๒.  การประเมินครั้งท่ี ๒ ( ๑๐๐ คะแนน) 

๒.๑  ความรู้ความสามารถ ( ๔๐  คะแนน) 
๒.๑.๑  พิจารณาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ 
๒.๑.๒ พิจารณาประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงาน  

รวมทั้งความสามารถที่จะท างานในหน้าที่  และแสดงความคิดเห็นใน 
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 

๒.๒.  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ  (๔๐ คะแนน) 
 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ
ดังนี้ 

๒.๒.๑  บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์  
๒.๒.๒  ความประพฤติและอุปนิสัย (อุปนิสัยอ่อนน้อม ถ่อมตน  

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน) 
๒.๒.๓  มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน

อ่ืน 
๒.๒.๔  มีความขยัน  ความอดทน  และเสียสละ   
๒.๒.๕  ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจใน

การท างาน  ความกระตือรือร้น อุดมคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม 
แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงาน
ของทางราชการ) 

๒.๒.๖  ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญา  ความ
คล่องแคล่ว ว่องไว  ในการตอบปัญหา  แก้ปัญหา 

๒.๓  คุณสมบัติอื่น ๆ โดยทดสอบวิธีอ่ืนใดที่เห็นว่าเหมาะสม 

๑๐๐  
 
 
 

๑๐๐ 
๔๐ 

 
 
 
 

 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

สอบข้อเขียน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

รวมวิธีการประเมิน ครั้งท่ี ๑ และครั้งที่ ๒ 
(คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ คือ ครั้งที่ ๑ บวกครั้งที่ ๒ หารด้วย ๒) 

๒๐๐  

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  จะด าเนินการประเมินครั้งที่  ๑  โดยวิธีสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๗  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่  ๑  (สอบข้อเขียน)  ดังกล่าวซึ่งจะประกาศผลสอบข้อเขียน
ในวันที่   ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่  ๒  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ต่อไป 

                
๖.เกณฑ์..... 



 
 

- ๕ -  
 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 

๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๒) ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะโดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์ในครั้งท่ี ๒  จะต้องเป็นผู้มีสอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดย
วิธีสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 

๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะ  ๒  ครั้ง  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะครั้งที่  ๑  
และครั้งที่  ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะครั้งที่  ๒  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกล่าว และหากคะแนนในการประเมิน 
ความรู้ ความสามารถ  และสมรรถนะครั้งที่  ๒ เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ           
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ในวันที่  

๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕   ณ  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ชั้น ๘  
อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  หรือ www.moj.go.th /www.cifs.moj.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก าหนด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐    มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

    (ลงชื่อ)   สุรศิษฏ์  บัวทรพัย์              
 (นายสุรศิษฏ์  บัวทรัพย์) 

                                         รองผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  รักษาราชการแทน 
                                                        ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ส ำเนำถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)    บุญเตือน  กองธำนี 
(นำงสำวบุญเตือน  กองธำนี) 

บุคลำกร ๖ ว 

....บุญเตือน....คดั 
......บุญเตือน.....ทำน 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)     บุญเตือน  กองธานี 
(นางสาวบุญเตือน  กองธานี) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
            บุญเตือน    คัด 

      บุญเตือน  ทาน 

http://www.moj.go.th/
http://www.cifs.moj.go.th/

