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ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง   รับสมคัรบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 
2552  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทํา      
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท       
หรือความผิดลหุโทษ   

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ 
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  มาย่ืนด้วย 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สํานักบริหารกลาง ช้ัน 4 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2556  ในเวลา
ราชการ 
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3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  1.5 x 2  นิ้ว  โดย

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่

สมัคร จํานวน 2 ฉบับ  โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัคร 
กรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้นํา

หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ  ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  1  
ฉบับ 

(4) สําเนาหลักฐานอื่น  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่
ช่ือ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)  อย่างละ  1  ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง  และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย 

3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท  เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียม

สอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องขอคืนก่อน
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็น

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น  และกรมอุตุนิยมวิทยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสรรถนะ 
กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ www.tmd.go.th 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  และด้วยวิธีการ
ประเมิน  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
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6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
เท่ากัน ให้พิจารณากําหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่อง
ใด เพื่อกําหนดให้เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าก็ได้ 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรร 
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ทาง 

www.tmd.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นบัแต่วัน
ขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมอุตุนิยมวิทยากําหนด 

 ประกาศ   ณ   วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2556 

 (นายวรพัฒน์ ทิวถนอม) 
 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

สําเนาถูกต้อง 

(นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทา้ยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา  เรื่อง  ชื่อตาํแหน่ง  กลุ่มงาน  คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบั

ตําแหน่ง  รายละเอียดการจา้งงาน  และหลักเกณฑ์  วิธกีารเลือกสรร  ในการรบัสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------ 

ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
1. กลุ่มงาน บริการ 
2. ค่าตอบแทน 12,240  บาท 
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง สําเรจ็การศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงพาณิชยกรรม 
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

5.1 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมิน  
ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 

 
40 
60 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ใน
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย 
อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

 
100 

 
สัมภาษณ ์

5.2 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  1  ก่อน  และหากสอบได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ  60  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  2  ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


