(สำเนำ)
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริ ห าร
พนั กงานราชการ เรื่ อง การกาหนดลั กษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ มงาน และการจัดทากรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงำน ตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
๑.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดาเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทาง
วิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความ
ชานาญจัดทาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้า
(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
และร่วมดาเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๕) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ร่วมดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่
น่าเชื่อถือ
/๑.๒ ด้านการ...

๒

๑.๒ ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๑.๓ ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำงจำนวน
๑ ตาแหน่ง
อัตรำค่ำตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลำกำรจ้ำง จ้างตามระยะเวลาไม่เกินกรอบอัตรากาลังที่ คพร. อนุมัติ
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้า ราชการการเมื อง กรรมการพรรคการเมือ งหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/(๗) ไม่เป็นผู้...

๓

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เ ป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวั นที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ว นราชการพนั กงานหรือลูกจ้างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ
เท่านั้น และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้ เ ข้ า สอบ
เพื่ อ เลื อกสรรเป็ น พนั กงานราชการทั่ว ไปได้ ทั้ ง นี้ ตามหนัง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบ
สรรหาได้เช่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑
อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑๗๐๗๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลำคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดย
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป และให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา หรือสาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาปริญญาบัตร
และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครคือ วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๗
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นา
หนั งสื อรั บ รองคุณวุฒิ ที่ส ถานศึกษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
/(๔) ใบรับรอง...

๔

(๔) ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน ออกโดยสถานพยาบาลของรั ฐ
เท่านั้น และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
(๕) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ ตาแหน่งละ ๑๐๐
บาท และเมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และกรมวิทยาศาสตร์บริการจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
๔. กำรประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิ เ ข้ำ รั บกำรประเมิน ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ และก าหนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ครั้ ง ที่ ๑ ในวั น ที่
๒๘ ตุ ลำคม ๒๕๕๗ ณ ฝ่ า ยการเจ้ าหน้ าที่ ส านักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรม
วิทยาศาสตร์บริการ และทาง www.dss.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีประเมิน
ดังต่อไปนี้
กำรประเมินครั้งที่ ๑ ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวเนื้อหำวิชำต่อไปนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

กำรประเมินครั้งที่ ๑
เนื้อหาวิชาที่จะสอบ (ข้อเขียน) มีดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์เชิงกล
- ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเคมีพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพอลิเมอร์และยางเบื้องต้น
/การประเมิน...

๕

กำรประเมินครั้งที่ ๒ คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม
กำรประเมินครั้งที่ ๒
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การบริการที่ดี
๓. ความรับผิดชอบ
๔. ความอดทนและเสียสละ
๕. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

๑๐๐

วิธีกำรประเมิน
สอบสัมภาษณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดาเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้ง
ที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๓ การจั ด จ้ า งจะเป็ น ไปตามล าดั บ คะแนนที่ ส อบได้ กรณี มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ ง จะเรี ย งล าดั บ ที่ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู้ทไี่ ด้รับเลขประจาตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๗. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม และทาง www.dss.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เ ป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๘.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมวิทยาศาสตร์บริการกาหนด
๘.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น
/๘.๓ ผู้ผ่านการ...

๖

๘.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.
๒๕๕๓ มายื่นด้วย
กรมวิทยาศาสตร์บริการดาเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส่ ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
(นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี )
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

