
 

 (สําเนา) 

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร ์
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ในตําแหน่งนักนิตวิิทยาศาสตร ์
______________________________ 

  ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

๑. ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
ชื่อตําแหน่ง  นักนิติวิทยาศาสตร์  มีอัตราว่างจํานวน ๓ อัตรา คือ ตําแหน่งเลขท่ี ๗ และตําแหน่ง

เลขท่ี ๘ สังกัดกลุ่มนิติพยาธิวิทยา สํานักนิติวิทยาศาสตร์บริการ และตําแหน่งเลขท่ี ๙ สังกัดศูนย์ตรวจสารพันธุกรรม
ทางนิติวิทยาศาสตร์ สํานักนิติวิทยาศาสตร์บริการ 

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
หน่วยท่ี ๑ จํานวน ๒ อัตรา คือ ตําแหน่งเลขท่ี ๗ และตําแหน่งเลขท่ี ๘  สังกัดกลุ่มนิติพยาธิวิทยา 

สํานักนิติวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี ้
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และหรือช่วยนักนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้การ
กํากับ แนะนําการตรวจสอบ  ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติ โดยผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง 
ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ ดังนี ้
   (๑) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา พัฒนา ตรวจ พิสูจน์ ประเมินผลในระดับเบื้องต้นทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ทางนิติพยาธิวิทยา โดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้ผล
หรือข้อมูลอย่างมีหลักการ เป็นไปตามแนวทางหรือเป้าหมายของวัตถุประสงค์ และสามารถนําไปสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรม นําไปพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้อ่ืน รวมท้ังใช้เป็นข้อมูล
ของหน่วยงานต่าง ๆ ได ้  
   (๒) ตรวจ บันทึก ถ่ายภาพ รวบรวม เก็บ รักษา เก่ียวกับศพ วัตถุพยาน หลักฐานอ่ืน ๆ ในเบื้องต้น 
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน การเสื่อมสลาย การเสื่อมสภาพ หรือเป็นเป็นหลักฐานและสามารถนําไปใช้เป็นหลักฐาน 
นําไปวิเคราะห์ แปรผล ศึกษา วิจัย ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยํา เช่น ช่วยสไลด์ชิ้นเนื้อ ย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อ เป็น
ต้น  
 

   (๓)  บํารุงรักษา... 
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   (๓) บํารุงรักษา ค้นคว้า  บันทึก จัดทําข้อมูล เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือรักษาสภาพ 
ความคงทนในการใช้งาน หรือเพ่ือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือทางวิทยา 
   (๔)  ดําเนินการและช่วยพัฒนาทางด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงหรือรู้เท่าทันในภาวการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ใน
อนาคต 
   (๕) ช่วยวางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   (๖) ประสานการทํางานร่วมกัน ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
   (๗) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
            (๘) ตรวจ พิสูจน์ วิเคราะห์ บันทึก ประเมินผล วัตถุพยานในฐานะผู้ช่วยนักนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานทางคดี ทําให้ผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยํายิ่งข้ึน เช่น ช่วยสไลด์ชิ้นเนื้อ ย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อ  
เป็นต้น 
   (๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยท่ี ๒ คือตําแหน่งเลขท่ี ๙  สังกัดศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ สํานักนิติ
วิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี ้
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และหรือช่วยนักนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้การกํากับ แนะนําการตรวจสอบ  ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบตัิ 
โดยผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ ดังนี ้
  (๑) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา พัฒนา ตรวจ พิสูจน์ ประเมินผลในระดับเบื้องต้นทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ทางชีววิทยา โดยใช้องค์ความรู้ด้านชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้ผลหรือข้อมูลอย่างมี
หลักการ เป็นไปตามแนวทางหรือเป้าหมายของวัตถุประสงค์ และสามารถนําไปสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม นําไป
พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้อ่ืน รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ได ้  
   (๒) ทําการดูแลและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   (๓) ตรวจ พิสูจน์ วิเคราะห์ บันทึก ประเมินผล วัตถุพยานในฐานะผู้ช่วยนักนิติวิทยาศาสตร์โดยทํา
การตรวจสอบเบื้องต้นโดยท่ัวไป (Screening Test and General Examination) โดยอาศัยความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการทดสอบว่าได้ผลในการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว (Validation)  กับชนิดของสิ่งส่งตรวจ 
(Biological Sample) นั้น  
   (๔) คัดแยกสิ่งส่งตรวจ (Sampling) ตามชนิดและขนาดของสิ่งส่งตรวจ เพ่ือนําไปสกัดสาร
พันธุกรรม 
   (๕) ทําการสกัดสารพันธุกรรม (DNA Extraction)  ตามเทคนิคและวิธีการ ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
(Standard Protocol)  และได้รับการทดสอบว่าใช้ได้ผลดีในการสกัดสารพันธุกรรม (Validation)   
 
 

(๖)  วัดปริมาณ... 
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   (๖) วัดปริมาณสารพันธุกรรม(DNA Quantification)เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารพันธุกรรมมนุษย์ท่ี
สกัดได้จากสิ่งส่งตรวจชนิดต่าง ๆ เพ่ือนําไปเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม 
   (๗) เพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง Thermal Cycler โดยอาศัยเทคนิค Polymerase 
Chain Reaction ด้วยชุดน้ํายาท่ีเหมาะสมกับการบ่งชี้เอกลักษณ์บุคคล 
   (๘) วิเคราะห์ผลการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเครื่องแยกขนาดสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า 
(Genetic Analyzer) 
   (๙)  เป็นพยานศาลในฐานะผู้ทําความเห็นในรายงานการตรวจพิสูจน์เพ่ือประโยชน์ต่อกระบวนการ
ยุติธรรม 
   (๑๐) ช่วยวางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   (๑๑) ประสานการทํางานร่วมกัน ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
                (๑๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   (๑๓) ให้บริการเก่ียวกับการพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้ช่วยนักนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ตามอํานาจหน้าท่ี หรือตามท่ีหน่วยงาน องค์กร ประชาชนร้องขอ และเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน
ของการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรม 
   (๑๔) ช่วยให้คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ต่อ
กระบวนการยุติธรรม 
   (๑๕) ปฏิบัติหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน    ๑๔,๐๒๐  บาทต่อเดือน 
  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔   
   ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ี ๖  กันยายน  ๒๕๕๕ – ๕๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
  ท้ังนี้  อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างเม่ือได้รับอนุมัติกรอบอัตรากําลัง 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องหา้ม  ดังต่อไปนี ้

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี   (อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน พรรค

การเมือง 
  ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด             

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผดิท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
 
 

๗)  ไม่เป็น... 
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  ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ของรัฐ 
   หมายเหต ุผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
๒.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (วุฒิการศึกษา) ของหน่วยท่ี ๑ คือ ตําแหน่งเลขท่ี ๗ และ

ตําแหน่งเลขท่ี ๘  สังกัดกลุ่มนิติพยาธิวิทยา สํานักนิติวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้รับปริญญาตรวีิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
๒.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (วุฒิการศึกษา) ของหน่วยท่ี ๒ คือตําแหน่งเลขท่ี ๙  

สังกัดศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิตวิิทยาศาสตร ์สํานักนิติวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี พันธุศาสตร์ หรือชีววิทยา

โมเลกุล  
๒.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ความรู้ความสามารถและสมรรถนะ) ท่ีต้องการ  
(๑) มีความรู้เก่ียวกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น รวมรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และแปลผล

เก่ียวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรอ์ย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหนา้ท่ี 
(๒) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft office เช่น word, Excel ได ้
(๓) สามารถวางแผน แก้ไขปัญหาและมีความคิดเชิงวิเคราะห ์
(๔) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
(๕) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน  และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัต ิ
(๖) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่น 
(๗) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้และปฏิบัติหน้าท่ีได้ในทุกพ้ืนท่ี 

                    (๘)  สมรรถนะหลัก ๕ ประการของข้าราชการพลเรือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ท่ีกําหนดคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนท้ังระบบ เพ่ือเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ร่วมกัน 
  ๘.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ การ
พยายามปรับปรุงงาน การใช้ทรัพยากรสูงสุด มีความระเอียดรอบคอบเพ่ือให้งานถูกต้องและมีคุณภาพ) 
  ๘.๒ บริการท่ีดี (ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน เพ่ือน
ข้าราชการ ข้าราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การให้บริการท่ีเป็นมิตรสุภาพ การแก้ ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ มี
จิตสาธารณะ) 

           ๘.๓  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม  ความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตน) 

 
 
 

๘.๔  การยึดม่ัน... 
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         ๘.๔ การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (การยึดม่ันในหลักการ/ความเท่ียง
ธรรม/สมรรถนะ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยของข้าราชการ มี
จิตสํานึกความเป็นข้าราชการ กล้ารับผิดและรับผิดชอบ เสียสละความสขุส่วนตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางราชการ) 
        ๘.๕ การทํางานเป็นทีม (ความอดทน/การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ความสามารถส่วนบุคคลท่ี
จะเข้าได้ทุกสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่น และ ความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความสามารถในการติดต่อ และประสานงานกับผู้อ่ืน)     

๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงาน
เลขานุการกรม  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  ชั้น ๘ แขวงทุ่งสองห้อง  เขต
หลักสี่  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในวันและเวลา
ราชการ 
 ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดํา ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
นบัถึงวันรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)    
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวนอยา่งละ  ๒  ฉบับ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือ
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร (คือวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) มา
ยื่นแทน 

๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 
๔) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๕) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ  หรือนามสกุล)  เช่น ใบสําคัญ  

การสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล เป็นต้น จํานวน  ๑  ฉบับ 
๖) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 

๓๖ ข. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่ง
ได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
ท้ังนี้  ใบสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  โดยลงชื่อ  

และวันท่ีกํากับไว้ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  พร้อมท้ังแสดงหลักฐานการสมัครฉบับจริงให้ตรวจสอบด้วย 
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  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครในวันยื่นใบสมัครในอัตรา  ๒๐๐ บาท ท้ังนี ้
เม่ือสมัครแล้วค่าธรรมเนยีมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําให้ผู้สมัคร 
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และกําหนด
วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินฯ 
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   ณ  สํานักงาน
เลขานุการกรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ชั้น ๘  อาคารบี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  และทางเว็บไซต ์ www.cifs.moj.go.th 
                    ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินโดยการสอบ
ข้อเขียน สอบสมัภาษณ์ และวิธีอ่ืนใดท่ีเห็นว่าเหมาะสม ดังต่อไปนี ้

๕.๑ ประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน  คะแนน
เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ตามขอบเขตเนื้อหาวิชาทดสอบความรู้หลักนิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐาน  
ประกอบด้วย  ความรู้ความสามารถท่ัวไปเก่ียวกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์  ความรู้ในงานด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร ์ และความรู้เก่ียวกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร ์ (การประเมินครั้งท่ี ๑ วันท่ี 
๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 

๕.๒ ประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ด้วยวิธสีอบสมัภาษณ์ (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  

สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความใฝ่รู้  การยึดม่ันใน
หลักการ ความเท่ียงธรรม  ความมุ่งม่ันเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ความอดทน/การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม
และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  โดยอาจพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
หรือจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ี
จําเป็นของตําแหน่ง (วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)  

ท้ังนี้ ประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน (การ
ประเมินครั้งท่ี ๑) ก่อน และผู้สอบผ่านข้อเขียนแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (การประเมินครั้งท่ี ๒)  
           สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  จะประกาศผลสอบการประเมินครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี   ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๕ และผู้ผ่านการประเมินครั้งท่ี  ๑  จะเข้ารับการประเมินครั้งท่ี  ๒  ด้วยการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี  ๓ 
กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕                 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน... 



 

 

 

 

 

 
 

-๗-  
 

   
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

๖.๒ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะในครั้งท่ี ๒  โดย
วิธีสอบสัมภาษณ์  จะต้องเป็นผู้ท่ีมีผลการสอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
โดยวิธีสอบข้อเขียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐   
                    ๖.๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้  โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการ
ประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งท่ี  ๑  และครั้งท่ี  ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้า
ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะครั้งท่ี  ๒ เท่ากัน  ให้ผู้
ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
 ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ในวันท่ี ๔
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ  สํานักงานเลขานุการกรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และท่ี  www.cifs.moj.go.th                 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                    ๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กําหนด 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๐   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                                                (ลงชือ่) สุรศิษฏ์  บัวทรัพย์ 
                  (นายสุรศิษฏ์  บัวทรัพย)์ 
                   รองผู้อํานวยการสถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ รักษาราชการแทน 
                    ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 

 

สาํเนาถูกตอ้ง 

 

(ลงชื�อ)    บุญเตือน  กองธานี 

(นางสาวบุญเตือน  กองธานี) 

บุคลากร ๖ ว 

....บุญเตือน....คดั 

......บุญเตือน.....ทาน 

   บุญเตือน  คัด/ทาน 

สําเนาถูกต้อง 
 
      (ลงชื่อ)  บุญเตือน  กองธาน ี
         (นางสาวบุญเตือน  กองธาน)ี 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 


