
           
ประกาศกรมศิลปากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดกรมศิลปากร  ครั้งที่ 2/2557   
 
 

  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  และ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

                     3. ระยะเวลาการจ้าง   
                         - ต้ังแต่วันเริ่มสัญญาจา้ง – วันที่ 30 กันยายน 2558 
 

  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) เป็นพระภิกษุ 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) เป็นผู้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ   
(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 25 กรกฎาคม 2557  
ถึง 20 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน  ดังน้ี  
          (1) เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th   
“หัวข้อ รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร”   
          (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 25 กรกฎาคม 2557 -21 สิงหาคม 2557 ในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผล
สมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
     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 ่10 กันยายน 2557   
     5.5 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา      
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน  และ นํามายื่นในวันเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และ สมรรถนะ ครัง้ที่ 1  
 

   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 วันที ่ 20 สิงหาคม 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
เก่ียวกับการประเมิน  ครั้งที ่1 ความรู้ ความสามารถ  และ การประเมิน  ครั้งที ่2 สมรรถนะ  
                       (7.1) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารบัการเลือกสรร และ กําหนดวัน เวลา สถานที ่
และ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ในวันที่ 10 กันยายน 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 27 กันยายน 2557  
     (7.2) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการประเมิน ครั้งที ่1 ความรู ้ความสามารถ และ มสีิทธิ 
เขา้รับการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ ในวันที่ 31 ตุลาคม 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 15 พฤศจิกายน 2557    
 

          8. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผูส้มัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  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 ครั้งที ่1 ความรู้ ความสามารถ  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 ความรู้ความสามารถ  
       9.1 คําร้องขอสมัครพนักงานราชการ  ตามเอกสารหมายเลข 3 แนบทา้ยประกาศ ซึ่งกรอกข้อมูล 
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 21 สิงหาคม 2557 
   สําหรับผู้สมัครที่ใช้คณุวุฒิปรญิญาตรสีมคัร  หากเป็นผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี 
ใหใ้ช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปรญิญาตรีคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวท. 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 
1006 ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก) ที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ว่าต้อง 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ทกัษะความชํานาญงานด้านปิดทองประดับกระจกไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมี
หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะ 
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ) 
 

            10. เกณฑ์การตัดสิน   
                           10.1 ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนใน
การประเมนิ ครั้งที่ 1 ความรูท้ั่วไป ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และ ความรูค้วามสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60   
       10.2 ผู้ทีถ่อืว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และ ได้รับการขึ้นบัญชี  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ
ประเมิน คร้ังที ่1 ความรู้ทั่วไป ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 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 25 พฤศจิกายน 2557 ณ  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมศิลปากร และ 
ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร     
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมศลิปากร ” 
        (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 ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
                (ลงช่ือ)  เอนก  สีหามาตย์ 

             (นายเอนก  สีหามาตย์) 
               อธิบดีกรมศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
หน่วย

ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด
1001 นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ 18,000

สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1. ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ด้วยกระบวนการ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟสิิกส์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาสาเหตุและกระบวนการ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม
การเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธุ์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และ 
3. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วิจัย เทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศิลปโบราณวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธ์วิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ที่ถูกต้อง ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา

ใ ้ ้ ํ ึ ํ ํ ี่ ั ั ์ ่ ้ ั

(เอกสารหมายเลข 1)

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด

(แนบท้ายประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
บัญชีรายละเอียดตําแหน่งว่างพนักงานราชการ  สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2557   

ค่าตอบแทนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ให้บริการความรู้ คําปรึกษา คําแนะนําเกียวกับการอนุรักษ์ วิทยาการสิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศิลปโบราณวัตถุ และ วัติถุทางชาติพันธ์วิทยาในเบื้องต้น ธรรมชาติ  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่สามารถอนุรักษ์ได้ด้วยตนเอง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1002 นักภาษาโบราณ บริหารทั่วไป 1 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ปฏิบัติงานด้านภาษาโบราณ ดังนี้ ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค 18,000
สํานักหอสมุดแห่งชาติ 1. ถ่ายทอด คัดลอก อักษรโบราณ ใหเ้ป็นอักษรไทยปัจจุบัน หรือ ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

2. ปฏิบัติงานร่วมสํารวจ แสวงหา สืบค้นแหล่งเอกสารโบราณเพื่อ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
รวบรวมและบันทึกข้อมูลเอกสารโบราณ ทางภาษาบาลีและสันสกฤต ทางภาษาศาสตร์
3. ตรวจสอบสภาพ ซ่อม สงวนรักษาเอกสารโบราณ เพื่อสงวนและ ทางภาษาไทย ทางภาษาโบราณ ภาษาตะวันออก 
รักษาเอกสารโบราณ หรือ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
4. จัดหมวดหมู่ ทําบัตรรายการ ลงทะเบียน ดรรชนี บรรณานุกรม ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพุทธศาสนา 
และสาระสังเขป เอกสารโบราณทุกประเภท เพื่อสะดวกต่อการศึกษา ทางบาลีและสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์



หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

ค้นคว้าและให้บริการ
5. ให้บริการการศึกษา คําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารโบราณ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

1003 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

ั ้ ี่ ื่ ี่ ี่ ้ ี่ไ ้ ั

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน

4. ปฏิบัติหน้าทีอืน ๆ ทีเกียวข้อง และ ตามทีได้รับมอบหมาย 

1004 ช่างอาภรณ์ เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มนาฏศิลป์  1. ศึกษารูปแบบ การสร้างรูปแบบ (pattern) เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 13,800
สํานักการสังคีต ตามรูปแบบการแสดง เช่น โขน-ละคร เป็นต้น อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

2. ตัดเย็บ แก้ไข ซ่อมแซม ดัดแปลง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เที่ยบเท่า หรือ 
อุปกรณ์เครื่องประดับตกแต่งที่ทําด้วยผ้า และ เครื่องแต่งกาย คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ที่เป็นลายปักดิ้น-เลื่อม ในทุกสาขาวิชา 
3. ดูแล จัดเก็บ ซักรีด บํารุงรักษา อุปกรณ์การแสดง และ  
เครื่องแต่งกาย  
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1005 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มประณีตศิลป์  1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรมด้านประณีตศิลป์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 13,800
(ด้านช่างไม้แกะสลัก) สํานักช่างสิบหมู่ 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

ด้านประณีตศิลป์ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบ  เขียนแบบ และ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
อนุรักษ์งานศิลปกรรม คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  หรือ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1006 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มประณีตศิลป์  1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรมด้านประณีตศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ 11,280
(ด้านปิดทองประดับกระจก) สํานักช่างสิบหมู่ 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม ความชํานาญงานด้านปิดทองประดับกระจก

ด้านประณีตศิลป์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ  เขียนแบบ และ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง
อนุรักษ์งานศิลปกรรม การทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุ

ใ ้ ํ ึ ํ ั ี่ ั ใ ั ึ ั ี่ ั ื ี ั

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน

3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา เกียวกับงานในความรับผิดชอบ ถึงลักษณะงานทีปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1007 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรม ด้านอนุรักษ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 13,800
(ด้านอนุรักษ์) เพื่อการอนุรักษ์ 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

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



หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1008 นายช่างโยธา เทคนิคทั่วไป 1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1. ร่วมสํารวจ รังวัด เขียนแบบโบราณสถาน เพื่อการออกแบบบูรณะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 13,800
สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย โบราณสถาน อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

2. ร่วมออกแบบ  คํานวณแบบ ควบคุม และ บํารุงรักษาโครงการ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ร่วมตรวจสอบ แก้ไข การกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับ ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ 
รูปแบบและรายการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง สาขาวิชาก่อสร้าง 
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา  เกี่ยวกับงานช่างโยธา  ตามหลักวิชาช่าง
เพื่อให้รับทราบข้อมูล ความรู้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1009 นายช่างโยธา เทคนิคทั่วไป 1 อุทยานประวัติศาสตร์ 1. ร่วมสํารวจ รังวัด เขียนแบบโบราณสถาน เพื่อการออกแบบบูรณะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 13,800
พิมาย นครราชสีมา โบราณสถาน อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
ํ ั ี่ ่ ํ ํ ั โ ี ั ั ึ ื

ค่าตอบแทนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด

สํานักศิลปากรที 12  2. ร่วมออกแบบ  คํานวณแบบ ควบคุม และ บํารุงรักษาโครงการ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
นครราชสีมา ก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

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



หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1010 พนักงานพัสดุ บริการ 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 13,800
สํานักโบราณคดี การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. จัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐาน คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ในสาขาวิชาการบัญชี 
3. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ การบันทึก
เกี่ยวกับงานพัสดุ
4. จัดทํารายงาน สรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด



(เอกสารหมายเลข 2) 

หลักสูตรการประเมิน  ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน) 
(แนบท้ายประกาศกรมศลิปากร ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557) 

 
1. ตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร ์(หน่วยที่ 1001) (สอบข้อเขียน) 
   (1) ความรูพ้ื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
   (2) ความรู้ด้านอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม 
   (3) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ 
   (4) ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุ ศิลปวัตถุ และ ตัวอย่างทางโบราณคดี ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2. ตําแหน่งนกัภาษาโบราณ (หน่วยที่ 1002) (สอบขอ้เขียน) 
   (1) ความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนอักขระโบราณ และ การอ่านภาษาโบราณ  จากเอกสารโบราณ 
   (2) ความรู้เก่ียวกับเอกสารโบราณทุกประเภท และ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
3. ตําแหน่งนาฏศิลปิน  (โขน-ยักษ์) (หนว่ยที่ 1003) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการแสดงโขน  ละคร  ฟ้อนรํา 
   (2) ความสามารถในการจดจําบทโขน  ละคร และ การแสดงตามบท 
   (3) ความสามารถในการแสดงเบ็ดเตล็ด  
4. ตําแหน่งชา่งอาภรณ์ (หน่วยที่ 1004) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกายโขน-ละคร โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เป็นลายปักด้ินเลื่อม 
   (2) ความสามารถเก่ียวกับการตัดเย็บ  แก้ไข ซ่อมแซมเคร่ืองแต่งกายที่ทําด้วยผ้า 
   (3) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการคัดเลือก  และ ประมาณจํานวนวัสดุในการตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายโขน-ละคร 
5. ตําแหน่งนายช่างศลิปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก) (หน่วยที่ 1005) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการออกแบบ  เขียนแบบลายไทย องค์ประกอบงานด้านศิลปะไทยเพ่ือใช้ในงานช่างแกะสลัก 
       และงานช่างไม้ประณีต และ งานอ่ืนๆ ในลักษณะงานประณีตศิลป์ 
   (2) ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแกะสลัก  โดยสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี 
   (3) ความสามารถในการแกะสลักงานไม้ ในรูปแบบงานศิลปกรรมไทย  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
6. ตําแหน่งนายช่างศลิปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก) (หน่วยที่ 1006) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนลายประดับกระจก  สามารถประดับกระจกได้เหมาะสมกับช้ินงาน 
       ทุกลักษณะงาน เช่น ปิดทองร่องกระจก ประดับกระจกพ้ืนเรียบ ประดับกระจกลายยา มุกแกมเบ้ือ และ   
       ประดับกระจกบนภาชนะรูปทรงลอยตัว เช่น  ตะลุ่ม เตียบ ตะลุ่มแว่นฟ้า กระบะเคร่ืองห้า ได้อย่างประณีต 
       และสวยงาม  
   (2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านประดับกระจก ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 

7. ตําแหน่ง... 
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7. ตําแหน่งนายช่างศลิปกรรม (ด้านการอนุรักษ์) (หนว่ยที่ 1007) (สอบปฏิบัติ) 
    (1) ความรู้เก่ียวกับงานด้านช่างศิลปกรรมตามแบบฉบับของศิลปไทย หรือ ศลิปประยุกต์ 
    (2) ความสามารถเก่ียวกับการออกแบบ  เขียนแบบ  ลวดลายต่างๆ    
8. ตําแหน่งนายช่างโยธา (หน่วยที่ 1008 และ หน่วยที ่1009) (สอบข้อเขียน) 
    (1) ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุม   
        การสํารวจ เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน 
9. ตําแหน่งพนักงานพสัดุ (หน่วยที่ 1010) (สอบข้อเขียน)  
    (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
    (3) ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 3) 

แบบคําร้องขอสมัครพนักงานราชการ 
 

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

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

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 
  

                ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร ................................................................................................................ 
สาขาวิชาเอก ........................................................................................................................................................ 
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ .............................................................................................................................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................................... พ.ศ. ...................... (ภายในวันปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2557 
มีความประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมศิลปากร  หน่วยที่................................ 
ตําแหน่ง.............................................................................สังกัด................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ดังน้ี  
O ปริญญาตรี หรือ  คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
O ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
O ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
O ผู้มีความรู ้ความสามารถ และ ทกัษะในงานที่ปฏิบัติ  โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงาน 
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ ซึ่งรับสมัครระหว่าง 
วันที่ 25 กรกฎาคม – 20 สงิหาคม 2557 
พร้อมน้ี  ข้าพเจ้าได้ขอย่ืน O หลักฐานการศึกษา  O หนังสอืรับรองประสบการณ์ ไว้ก่อน 
 

       ทั้งน้ี  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  หรือ คุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ย่ืนสมัครแล้ว  ปรากฏว่า ก.พ. ยังมิได้
รับรองคณุวุฒิของข้าพเจ้า  หรือ  คุณวุฒิดังกล่าว ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งทีข่้าพเจ้าสมคัรอันมผีลทําให้ข้าพเจ้า  
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 
 

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