
             
ประกาศกรมศิลปากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดกรมศิลปากร  ครั้งที่ 1/2557   
 
 

  ด้วยกรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ฉะน้ัน อาศัย
อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไข การสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552   
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ 
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรา 
กําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จํานวนอัตราว่าง  คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  และ ค่าตอบแทน   
                         - รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารหมายเลข 1) แนบท้ายประกาศน้ี  
 

  2. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ   
                         - ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

                     3. ระยะเวลาการจ้าง   
                         - ต้ังแต่วันเริ่มสัญญาจา้ง – วันที่ 30 กันยายน 2557 
 

  4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมคัร 
                        4.1 ผูส้มคัรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
                             ก. คณุสมบัติทั่วไป  
                                (1) มีสญัชาติไทย  
               (2) มอีายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี และ ต้องพ้นภาระการเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
                                (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
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          ข. ลักษณะต้องห้าม 
      (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
    (2) เป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  หรอื จิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
        (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือ ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน   
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ ตามกฎหมายอ่ืน 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5) เป็นกรรมการ หรือ  ผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง   
หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง  
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช  ทั้งในวันสมัคร  วันเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และ วันสั่งจ้าง  
    (8) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  
    (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก หรือ ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (10) ไม่เป็นผูล้าออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ   
(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด) 
    หมายเหตุ ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ําสัญญาจา้ง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และ จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย  
                        4.2 ผูส้มคัรสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ใน (เอกสารหมายเลข 1)  
แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  5. การรับสมคัร 
                        5.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ต้ังแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557  
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน  ดังน้ี  
          (1) เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th   
หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร  ครั้งที่ 1/2557”   
          (2) กรอกข้อความให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์ม 
การชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 
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          (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสือ่บันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น  
                                 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน  หรือ บันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือ บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแ์ลว้ได้ 
     5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 5-21 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
     5.3 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย  
          (1) ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท  
          (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบรกิารทางอินเทอร์เน็ต  จํานวน 30 บาท  
          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
     5.4 ผู้สมัครที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบ  โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ  และ สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัว
สอบได้ เมื่อกรมศิลปากร  ได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารบัการเลือกสรรฯ  เรียบร้อยแล้ว  ในวันที ่7 มีนาคม 2557   
     5.5 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา      
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน  และ นํามายื่นในวันเข้ารับการ
ประเมิน ครั้งที ่1 ความรู้ ความสามารถ (วันที่ 22 มีนาคม 2557)  
 

   6. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
      6.1 ผูส้มัครสอบสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
      6.2 ผูส้มัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้  
      6.3 ผู้สมคัรสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ที่รับสมัครสอบ ตามข้อ 4.2 ทั้งน้ี หากเป็นตําแหน่งที่ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาในการสมัครสอบ จะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษา และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
ทั้งน้ี การสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย 
กฎ หรือ ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 
      6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรการทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2551 ดังน้ัน หากผู้สมคัร  
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
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    6.5 ผูส้มคัรสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัครสอบ  และ ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือ ไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมคัรสอบ กรมศลิปากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น  และ 
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

         7. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบ
เก่ียวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ  ครั้งที่ 1  และ การประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 2  
                       (7.1) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารบัการเลือกสรร และ กําหนดวัน เวลา สถานที ่
และ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  ครั้งที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ทางเว็บไซต์  
http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวขอ้ “ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  ครั้งที่ 1 ความรู้ ความสามารถ”  และ จะดําเนินการ
ประเมิน  ครั้งที่ 1 ความรู้ ความสามารถ  ในวันที่ 22 มีนาคม 2557  
     (7.2) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการประเมิน ครั้งที ่1 ความรู ้ความสามารถ และ มสีิทธิ 
เขา้รับการประเมิน ครั้งที ่ 2 สมรรถนะ ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th หรือ 
http://job.finearts.go.th หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ และ กําหนดวัน 
เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่  2  สมรรถนะ” และ จะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ 
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557    
 

          8. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผูส้มัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ  และ สมรรถนะ  ดังน้ี  
    8.1 การประเมิน  ครั้งที ่1 ความรู้ ความสามารถ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
         โดยจะประเมินผู้เข้ารับการเลือกสรร  ดังน้ี 
         (1) วิชาความรู้ทั่วไป (100  คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
                                (1.1) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเก่ียวข้อง (50 คะแนน)  
                                (1.2) ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน (20 คะแนน) 
             (1.3) ความรู้เก่ียวกับภารกิจของกรมศิลปากร (30 คะแนน) 
                               (2) วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ  
ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2) แนบท้ายประกาศ 
 

 
 
 

8.2 การประเมนิ... 
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    8.2 การประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
                            โดยจะประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ผ่านการ
ประเมิน  ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสัมภาษณ์  ดังน้ี 
          (1) สมรรถนะหลัก 
                                 (1.1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)   
                  (1.2) บริการที่ดี (Service Mind) 
                  (1.3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise)  
                  (1.4) การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และ จริยธรรม (Integrity)  
                  (1.5) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
                            (2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ทั้งน้ี  กรมศิลปากร จะดําเนินการประเมิน  ครั้งที ่1 ความรู้ ความสามารถก่อน และ  
เมื่อผ่านการประเมิน  ครั้งที ่1 แล้ว จึงมีสทิธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ  ต่อไป  
    9. หลักฐานทีต้่องย่ืนในวันเขา้รับการประเมนิ  ครั้งที ่1 ความรู้  ความสามารถ  
       9.1 คําร้องขอสมัครพนักงานราชการ  (ตามเอกสารหมายเลข 3) แนบท้ายประกาศ ซึ่งกรอกข้อมลู 
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือในใบคําร้องครบถ้วนแล้ว 
      9.2  ใบสมคัรที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  และ ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และ  
ไม่สวมแว่นตาดํา  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 × 1.5 น้ิว และ ลงลายมอืช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน  
      9.3. กรณีสมัครสอบตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือ สําเนา 
ปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 
Records) ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และ ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งน้ี ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร            
ขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เก่ียวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
   สําหรับผู้สมัครที่ใช้คณุวุฒิปรญิญาตรสีมคัร  หากเป็นผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี 
ใหใ้ช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปรญิญาตรีคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับปวท. หรือ ปวส. หรือ อนุปรญิญา  
แล้วแต่กรณ ี
       9.4 สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ  
                          9.5 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  
(กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 

 
 
 

9.6 หนังสือ... 
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       9.6 หนังสอืรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานที่ได้ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติงาน (เฉพาะกรณีที่สมัครสอบ  หน่วยที่ 
1010 และ 1011) 
 

            10. เกณฑ์การตัดสิน   
                         10.1 ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนใน
การประเมิน ครั้งที่ 1 วิชาความรู้ทั่วไป ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 60   
       10.2 ผู้ทีถ่อืว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และ ได้รับการขึ้นบัญชี  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ
ประเมิน ครั้งที ่1 วิชาความรู้ทั่วไป ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 และ ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
       10.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนการ
ประเมิน  ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ได้คะแนนจาก
การประเมนิ  ครั้งที่ 2  สมรรถนะ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  และ หากคะแนนในการประเมนิ ครั้งที่ 2 เทา่กัน   
ให้ผู้ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า หากคะแนน 
ในการประเมนิ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมิน ครัง้ที่ 1 ความรู้ทัว่ไป
มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ทั้งน้ี หากคะแนนยังคงเท่ากันอีก  ให้ผูไ้ด้เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  

   11. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
        (11.1) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร และ ได้รับการขึ้นบัญชีตามลําดับ
คะแนนสอบในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมศิลปากร และ 
ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมศลิปากร  ครั้งที ่1/2557 ” 
        (11.2) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  มีอายุไม่เกิน 2  ปี นับแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
หากมีการเลือกสรรในตําแหน่ง  หรือ  หน่วยงานเดียวกันน้ีอีก และ ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
        (11.3) กรณีที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่หมดอายุ และ กรมศิลปากร มีตําแหน่งว่างเพ่ิม  
กรมศิลปากร อาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีน้ีได้  โดยตําแหน่งว่างต้องเป็นตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน  
หรือ คลา้ยคลงึกัน และ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งอย่างเดียวกัน  หากเป็นตําแหน่งว่างช่ือตําแหน่งเดียวกัน  
กรมศิลปากร จะจัดจ้างตามลําดับที่ที่สอบได้ หากเป็นตําแหน่งว่างช่ือตําแหน่งอ่ืน  กรมศิลปากร จะจัดจ้างตามลําดับที ่ 
หรือ ประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และ สมรรถนะเพ่ิมเติมก็ได้ 

 
 
 

(11.4) กรณี... 
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        (11.4) กรณีที่ส่วนราชการอ่ืนมีตําแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเดียวกัน  หรือ  คล้ายคลึงกัน และ   
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกัน สามารถนําบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งน้ี ไปประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และ สมรรถนะเพ่ิมเติม เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของส่วนราชการอ่ืนได้ หากบัญชีผูผ้่านการเลือกสรร   
ยังไม่หมดอายุ 
       

   12. การจัดทาํสัญญาผูผ้่านการเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างและได้รับค่าตอบแทนตามที่กรมศิลปากรกําหนด หรือ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด 
 

                  ประกาศ ณ  วันที ่28  มกราคม พ.ศ. 2557 
                          (ลงช่ือ)  เอนก  สีหามาตย์ 
               (นายเอนก สีหามาตย์) 
                อธิบดีกรมศิลปากร 
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
หน่วย

ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด
1001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารทั่วไป 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 18,000

สํานักศิลปากรที่ 14 1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
นครศรีธรรมราช และ สถานการณ์  เศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม เพื่อนํามาสรุปเสนอ

ประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
การบริหาร หรือ ความมั่นคง
2. ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจ  แผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการ  เพื่อร่วมจัดทําแผนงาน โครงการในการพัฒนา
ระบบราชการของส่วนราชการ 
3. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม 
ตามนโยบายของส่วนราชการ
4. ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน โครงการ หรือ 
กจิกรรมประกอบการจัดทํางบประมาณของส่วนราชการ หรือ 
การพัฒนาระบบราชการ 
5. ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  หรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ 
6. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ  
หน่วยงานในการจัดทํางบประมาณ หรือ การพัฒนาระบบราชการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                                    (เอกสารหมายเลข 1)
บัญชีรายละเอียดตําแหน่งว่างพนักงานราชการ  สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2557  

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน

(แนบท้ายประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557)
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1002 นักจดหมายเหตุ บริหารทั่วไป 1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 18,000
เฉลิมพระเกียรติ 1. ปฏิบัติงานร่วมแสวงหา  ติดตาม และ รวบรวมเอกสารสําคัญ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา 2. ปฏิบัติงานร่วมวิเคราะห์  ประเมินคุณค่า เอกสารสําคัญที่รับมอบ
สํานักศิลปากรที่ 7 น่าน จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุ

ของชาติ
3. จัดหมวดหมู่ และ จัดทําเครื่องมือช่วยค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
4. จัดทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อรักษาเอกสารต้นฉบับ
5. รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สําคัญ  สังเกตการณ์ และบันทึกเหตุการณ์
สําคัญของชาติ
6. ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ แก่บุคคล หรือ หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1003 นักจดหมายเหตุ บริหารทั่วไป 1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 18,000
เฉลิมพระเกียรติ 1. ปฏิบัติงานร่วมแสวงหา  ติดตาม และ รวบรวมเอกสารสําคัญ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
พระบรมราชินีนาถ ยะลา 2. ปฏิบัติงานร่วมวิเคราะห์  ประเมินคุณค่า เอกสารสําคัญที่รับมอบ
สํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุ

ของชาติ
3. จัดหมวดหมู่ และ จัดทําเครื่องมือช่วยค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
4. จัดทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อรักษาเอกสารต้นฉบับ
5. รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สําคัญ  สังเกตการณ์ และบันทึกเหตุการณ์
สําคัญของชาติ
6. ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ แกบุ่คคล หรือ หน่วยงานราชการ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1004 นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ 18,000
เพื่อการอนุรักษ์ 1. ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ด้วยกระบวนการ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาสาเหตุและกระบวนการ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม
การเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธุ์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และ 
3. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์ วิจัย เทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศิลปโบราณวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธ์วิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ที่ถูกต้อง ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา
4. ให้บริการความรู้ คําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษ์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศิลปโบราณวัตถุ และ วัติถุทางชาติพันธ์วิทยาในเบื้องต้น ธรรมชาติ  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่สามารถอนุรักษ์ได้ด้วยตนเอง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1005 นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์) บริหารทั่วไป 1 กลุ่มนาฏศิลป์  ปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์ ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 18,000
สํานักการสังคีต 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้แสดงนาฏศิลป์ต่างๆ ทั้งการแสดงโขน ละคร ฟ้อนรํา ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

ตามบทบาทการแสดงที่ได้รับมอบหมาย สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
2. ฝึกซ้อม และ ทบทวนบทบาทการแสดงทางด้านนาฏศิลป์
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการแสดง 
3. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในการแต่งกายให้ผู้แสดง โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และ ให้สอดคล้องตามบทบาท
ของตัวละคร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทนส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1006 นาฏศิลปิน (โขน-พระ) บริหารทั่วไป 1 กลุ่มนาฏศิลป์  ปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์ ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 18,000
สํานักการสังคีต 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้แสดงนาฏศิลป์ต่างๆ ทั้งการแสดงโขน ละคร ฟ้อนรํา ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

ตามบทบาทการแสดงที่ได้รับมอบหมาย สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
2. ฝึกซ้อม และ ทบทวนบทบาทการแสดงทางด้านนาฏศิลป์
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการแสดง 
3. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในการแต่งกายให้ผู้แสดง โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และ ให้สอดคล้องตามบทบาท
ของตัวละคร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1007 ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่) บริหารทั่วไป 1 กลุ่มดุริยางค์ไทย  ปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์ ได้รบัปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 18,000
สํานักการสังคีต 1. ปฏิบัติงานการแสดงดนตรีไทย  การเข้าร่วมบรรเลงในงาน ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการทั่วไป และ งานให้ความร่วมมือ สาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์
ภาครัฐและเอกชน
2. ฝึกซ้อม และศึกษา จดจํา บทเพลง โน็ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. จัดเตรยีม  ดูแล เก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ 
เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง
4. ให้คําแนะนํา เผยแพร่งานด้านดนตรีไทย เพื่อให้ความรู้ และ 
ความบันเทิง แก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามทีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทนส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1008 ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) บริหารทั่วไป 1 กลุ่มดุริยางค์สากล  ปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 18,000
สํานักการสังคีต 1. ปฏิบัติงานการแสดงดนตรีสากล การเข้าร่วมบรรเลงในงาน ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการทั่วไป และ งานให้ความร่วมมือ สาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์
ภาครัฐและเอกชน
2. ฝึกซ้อม และศึกษา จดจํา บทเพลง โน็ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. จัดเตรียม  ดูแล เก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ 
เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง
4. ให้คําแนะนํา เผยแพร่งานด้านดนตรีสากล เพื่อให้ความรู้ และ 
ความบันเทิง แก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามทีได้รับมอบหมาย 

1009 ช่างอาภรณ์ เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มนาฏศิลป์  1. ศึกษารูปแบบ การสร้างรูปแบบ (pattern) เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800
สํานักการสังคีต ตามรูปแบบการแสดง เช่น โขน-ละคร เป็นต้น หรือ  อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

2. ตัดเย็บ แก้ไข ซ่อมแซม ดัดแปลง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
อุปกรณ์เครื่องประดับตกแต่งที่ทําด้วยผ้า และ เครื่องแต่งกาย เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ที่เป็นลายปักดิ้น-เลื่อม ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. ดูแล จัดเก็บ ซักรีด บํารุงรักษา อุปกรณ์การแสดง และ  
เครื่องแต่งกาย  
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทนลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1010 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มประณีตศิลป์  1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรมด้านประณีตศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ 11,280
(ด้านช่างไม้แกะสลัก) สํานักช่างสิบหมู่ 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม ทักษะความชํานาญงานด้านช่างไม้แกะสลัก

ด้านประณีตศิลป์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ  เขียนแบบ และ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง
อนุรักษ์งานศิลปกรรม การทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงาน
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทดลองปฏิบัติ)

1011 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มประณีตศิลป์  1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรมด้านประณีตศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ 11,280
(ด้านปิดทองประดับกระจก) สํานักช่างสิบหมู่ 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม ทักษะความชํานาญงานด้านช่างปิดทอง

ด้านประณีตศิลป์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ  เขียนแบบ และ ประดับกระจก ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
อนุรักษ์งานศิลปกรรม (โดยต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ จากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึง 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)

1012 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรม ด้านอนุรักษ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800
(ด้านอนุรักษ์) เพื่อการอนุรักษ์ 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม หรือ  อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบและ อนุรักษ์งานศิลปกรรม ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1013 นายช่างโยธา เทคนิคทั่วไป 1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1. ร่วมสํารวจ รังวัด เขียนแบบโบราณสถาน เพื่อการออกแบบบูรณะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ  11,280
สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย โบราณสถาน คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ร่วมออกแบบ  คํานวณแบบ ควบคุม และ บํารุงรักษาโครงการ ในสาขาวิชาก่อสร้าง
ก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
3. ร่วมตรวจสอบ แก้ไข การกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับ
รูปแบบและรายการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา  เกี่ยวกับงานช่างโยธา  ตามหลักวิชาช่าง
เพื่อให้รับทราบข้อมูล ความรู้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1014 นายช่างโยธา เทคนิคทั่วไป 1 อุทยานประวัติศาสตร์ 1. ร่วมสํารวจ รังวัด เขียนแบบโบราณสถาน เพื่อการออกแบบบูรณะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ  11,280
พิมาย นครราชสีมา โบราณสถาน คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สํานักศิลปากรที่ 12  2. ร่วมออกแบบ  คํานวณแบบ ควบคุม และ บํารุงรักษาโครงการ ในสาขาวิชาก่อสร้าง
นครราชสีมา ก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง

3. ร่วมตรวจสอบ แก้ไข การกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับ
รูปแบบและรายการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา  เกี่ยวกับงานช่างโยธา  ตามหลักวิชาช่าง
เพื่อให้รับทราบข้อมูล ความรู้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1015 นายช่างสํารวจ เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน 1. ร่วมสํารวจ รังวัด จัดทําแผนที่ แผนผัง โบราณสถาน เพื่อให้ทราบ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800
สํานักศิลปากรที่ 7 น่าน  รายละเอียดเขตพื้นที่โบราณสถาน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก

2. ร่วมสํารวจ รังวัด  จัดทําแผนผัง  แผนที่ที่ตั้งโบราณสถาน ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อประกอบการออกแบบบูรณะโบราณสถาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
3. จัดทําแผนที่สํารวจและคํานวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่อเป็นข้อมูล เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ
ในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง 
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับงานช่างสํารวจ ตามหลักวิชาช่าง
เพื่อให้รับทราบข้อมูล ความรู้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1016 พนักงานประจําพิพิธภัณฑ์ บริการ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1. จัดทําทะเบียนวัตถุ สิ่งของที่จัดแสดง และ ที่เก็บไว้ในคลังพิพิธภัณฑ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800
อินทร์บุรี สิงห์บุรี 2. อธิบาย หรือ นําชมสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสะดวก หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
สํานักศิลปากรที่ 3  แก่ผู้เข้าชม ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พระนครศรีอยุธยุยา 3. ปฏิบัติงานในการตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

ทําความสะอาดตู้จัดแสดง และ บริเวณพิพิธภัณฑ์ หรือ เดียวกันในทุกสาขาวิชา
เขตที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4. ปฏิบัติหน้าทีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

1017 พนักงานประจําพิพิธภัณฑ์ บริการ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1. จัดทําทะเบียนวัตถุ สิ่งของที่จัดแสดง และ ที่เก็บไว้ในคลังพิพิธภัณฑ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800
ชัยนาทมุนี  ชัยนาท 2. อธิบาย หรือ นําชมสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสะดวก หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
สํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี แก่ผู้เข้าชม ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ปฏิบัติงานในการตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัย หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
ทําความสะอาดตู้จัดแสดง และ บริเวณพิพิธภัณฑ์ หรือ เดียวกันในทุกสาขาวิชา
เขตที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4. ปฏิบัติหน้าทีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1018 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800
สํานักพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก

 Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จัดทําฎีกาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ
ประจําปี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1019 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800
สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก

 Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จัดทําฎีกาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ
ประจําปี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหนง่ที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1020 พนักงานธุรการ บริการ 1 อุทยานประวัติศาสตร์ 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น  การรับ-ส่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 11,280
พนมรุ้ง  บุรีรัมย์ ลงทะเบียน การร่าง  โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ 
สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือ วิชาการ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานติดตาม
ให้มีการซ่อมแซมและบํารุงรักษา จําหน่ายยานพาหนะที่ชํารุด
เสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง
4. การตรวจสอบลงรายการ หรือ เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา
และให้บริการเอกสารสําคัญของทางราชการ
5. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงาน
การประชุม
6. ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ โดยการเตรียมขอ้มูลเพื่อบันทึก
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล  จัดทําและปรับปรุง
ข้อมูลเผยแพร่
7. ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีเบื้องต้น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน



 (เอกสารหมายเลข 2) 

หลักสูตรการประเมิน  ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน) 
(แนบท้ายประกาศกรมศลิปากร ลงวันที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2557) 

 
1. ตําแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (หน่วยที่ 1001) (สอบขอ้เขียน) 
   (1) ความรู้เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  และ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
   (2) ความรู้เก่ียวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
   (3) ความรู้เก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 
   (4) ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสทิธิภาพ และ ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2. ตําแหน่งนกัจดหมายเหตุ (หน่วยที่ 1002 และ 1003) (สอบข้อเขยีน) 
   (1) ความรู้เก่ียวกับงานจดหมายเหตุ 
   (2) ความสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ 
   (3) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวกับงานจดหมายเหตุ 
   (4) คุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในสายงานจดหมายเหตุ 
   (5) กระบวนการดําเนินงานจดหมายเหตุ 
3. ตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร ์(หน่วยที่ 1004) (สอบข้อเขียน) 
   (1) ความรูพ้ื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
   (2) ความรู้ด้านอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม 
   (3) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ 
   (4) ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุ ศิลปวัตถุ และ ตัวอย่างทางโบราณคดี ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
4. ตําแหน่งนาฏศิลปิน  (โขน-ยักษ์) (หนว่ยที่ 1005) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการแสดงโขน  ละคร  ฟ้อนรํา 
   (2) ความสามารถในการจดจําบทโขน  ละคร และ การแสดงตามบท 
   (3) ความสามารถในการแสดงเบ็ดเตล็ด 
5. ตําแหน่งนาฏศิลปิน (โขน-พระ)  (หนว่ยที่ 1006) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการแสดงโขน  ละคร  ฟ้อนรํา 
   (2) ความสามารถในการจดจําบทโขน  ละคร และ การแสดงตามบท 
   (3) ความสามารถในการแสดงเบ็ดเตล็ด 
6. ตําแหน่งดุรยิางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่) (หน่วยที่ 1007) (สอบปฏิบติั) 
   (1) ความสามารถในการบรรเลงประกอบการแสดงโขน-ละคร ทุกประเภท 
   (2) ความรู้ความสามารถในการบรรเลงประกอบในพระราชพิธี งานรัฐพิธี และ พิธีต่างๆ 
   (3) ความรู้ความสามารถในการบรรเลงประเภทเพลงเสภา เพลงเถา และ เพลงเด่ียว 
   (4) ความรู้ความสามารถในการบรรเลงประกอบการแสดงวิพิธทัศนา และ การแสดงเบ็ดเตล็ดต่างๆ 
 
 
 
 

7. ตําแหน่ง... 
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7. ตําแหน่งดุรยิางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) (หนว่ยที่ 1008) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการบรรเลงประกอบการแสดงงานต่างๆ  
   (2) ความสามารถในการบรรเลงเพลงเด่ียว   
8. ตําแหน่งชา่งอาภรณ์ (หน่วยที่ 1009) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกายโขน-ละคร โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เป็นลายปักด้ินเลื่อม 
   (2) ความสามารถเก่ียวกับการตัดเย็บ  แก้ไข ซ่อมแซมเคร่ืองแต่งกายที่ทําด้วยผ้า 
   (3) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการคัดเลือก  และ ประมาณจํานวนวัสดุในการตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายโขน-ละคร 
9. ตําแหน่งนายช่างศลิปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก) (หน่วยที่ 1010) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการออกแบบ  เขียนแบบลายไทย องค์ประกอบงานด้านศิลปะไทยเพ่ือใช้ในงานช่างแกะสลัก 
       และงานช่างไม้ประณีต และ งานอ่ืนๆ ในลักษณะงานประณีตศิลป์ 
   (2) ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแกะสลัก  โดยสามรถใช้ได้อย่างถูกวิธี 
   (3) ความสามารถในการแกะสลักงานไม้ ในรูปแบบงานศิลปกรรมไทย  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
10. ตําแหนง่นายชา่งศิลปกรรม (ด้านปดิทองประดับกระจก) (หน่วยที่ 1011) (สอบปฏิบัติ) 
     (1) ความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนลายประดับกระจก  สามารถประดับกระจกได้เหมาะสมกับช้ินงาน 
         ทุกลกัษณะงาน เช่น ปิดทองร่องกระจก ประดับกระจกพ้ืนเรียบ ประดับกระจกลายยา มุกแกมเบ้ือ และ   
         ประดับกระจกบนภาชนะรูปทรงลอยตัว เช่น  ตะลุ่ม เตียบ ตะลุม่แว่นฟ้า กระบะเคร่ืองห้า ได้อย่างประณีต 
         และสวยงาม  
     (2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านประดับกระจก ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
11. ตําแหน่งนายชา่งศิลปกรรม (ด้านการอนุรักษ์) (หน่วยที่ 1012) (สอบปฏิบัติ) 
     (1) ความรู้เก่ียวกับงานด้านช่างศิลปกรรมตามแบบฉบับของศิลปไทย หรือ ศลิปประยุกต์ 
     (2) ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบ  เขียนแบบ  ลวดลายต่างๆ    
12. ตําแหน่งนายชา่งโยธา (หน่วยที่ 1013 และ 1014) (สอบข้อเขียน) 
     (1) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุม   
         การสํารวจ เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน 
     (2) การคํานวณแบบและการประมาณราคาด้านช่างโยธา 
13. ตําแหน่งนายชา่งสํารวจ (หน่วยที่ 1015) (สอบขอ้เขียน) 
     (1) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ 
          (1.1) การสํารวจขอบเขตที่ดิน  หาแนวทิศเหนือ-ใต้ เพ่ือกําหนดในแผนที ่
          (1.2) การสํารวจตําแหน่งรายละเอียดต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือทําแผนที่  
          (1.3) การหาค่าระดับพ้ืนที่ตามตําแหน่งต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือทําแผนที่ 
          (1.4) การหาค่าระดับพ้ืนที่ตามตําแหน่งต่างๆ เพ่ือกําหนดค่าในแผนที ่
          (1.5) การคํานวณหาค่าพ้ืนที่ และ ค่าปริมาตรงานดิน 
 
 
 

(2) งาน... 
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      (2) งานสาํรวจเพ่ือการบูรณโบราณสถาน 
          (2.1) การกําหนดตําแหน่งในพ้ืนทีต่ามแบบที่กําหนด 
          (2.2) การกําหนดแนวและระยะตามแบบ 
          (2.3) การกําหนดระดับในพ้ืนที่การก่อสร้างและบูรณโบราณสถาน 
          (2.4) การตรวจสอบตําแหน่ง ทิศทาง ระดับของงานก่อสร้างและบูรณโบราณสถาน 
14. ตําแหน่งพนักงานประจําพิพธิภัณฑ์ (หน่วยที่ 1016 และ 1017) (สอบข้อเขียน) 
     (1) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
     (2) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์ 
     (3) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาและการประชาสัมพันธ์  สําหรับพิพิธภัณฑสถาน 
     (4) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ      
15. ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญช ี(หน่วยที่ 1018 และ 1019) (สอบข้อเขียน)  
     (1) ความรู้เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
     (2) ความรู้เก่ียวกับระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
         และ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
     (3) ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพพนักงานการเงินและบัญชี  
16. ตําแหน่งพนักงานธรุการ (หน่วยที่ 1020) (สอบขอ้เขียน)  
     (1) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
     (2) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
     (3) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
     (4) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
     (5) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
 
 
     



    (เอกสารหมายเลข 3) 

แบบคําร้องขอสมัครพนักงานราชการ 
 

        เขียนที่..................................................................... 
 

                                                                     วันที่.................เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 
  

                ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................... 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร ................................................................................................................... 
สาขาวิชา/วิชาเอก ............................................................................................................................................................ 
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ ................................................................................................................................... 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................................... พ.ศ. ...................... (ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์       
ที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมศิลปากร  หน่วยที่ .......................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................กลุ่มงาน........................................................................................ 
สังกัด ................................................................................................................................................................................. 
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) .................................................................................................. 
สาขาวิชา/ทาง.................................................................................................................................................................... 
ระหว่างวันที่ .............เดือน .......................... พ.ศ. ..............ถึงวันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
พร้อมน้ี  ข้าพเจ้าได้ขอย่ืน (หลักฐานการศึกษา) ....................................................................................................ไว้ก่อน 
 

       ทั้งน้ี  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  หรือ คุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ย่ืนสมัครแล้ว  ปรากฏว่า ก.พ. ยังมิได้
รับรองคณุวุฒิของข้าพเจ้า  หรือ  คุณวุฒิดังกล่าว ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งทีข่้าพเจ้าสมคัรอันมผีลทําให้ข้าพเจ้า ไม่
มีสิทธ์ิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธ์ิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 
 

         (ลงช่ือ) ....................................................ผู้สมัคร 
                                                                           (..................................................) 
       วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ............   
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