
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงา'นราขการ

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรึอ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานราซการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ อัตรา มีรายละเอียด 
ดังนี้

<ร). ตำแหน่ง พน ักงาบบริการ แผนกธุรการ กองบ ังค ับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเร ือ
จำนวน ๑ อัตรา

๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานและหน้าที่รับผิดขอบ
๑ .๑ .๑  สำเร ็จการศึกษาตามหลักส ูตรไม ่ต ํ่ากว่าม ัธยมสืกษาตอนตัน (ม .๓) หรือ

เทียบเท่าฃื้นไป
๑.๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ -  ส่งเอกสารและพัสดุ
๑,๑.๓ ดูแลรักษา ทาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ ลุปกรณ์และทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๔ มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัตงาบด้านการบริการ 
๑ .ร).(ะ มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์เอกสารของทางราขการ โดยใ,1รโปรแกรม 

Microsoft office (Word น,ละ Excel)
๑ .๑ .๖ สามารถป ฏ ิบ ัต ิงาน ใน พ ื้น ท ี่กรมว ิท ยาศาสตร ์ท ห ารเร ือ  เขตทว ิว ัฒ นา 

กรุงเหพมหานคร และฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้
๑.๑,๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราขการหรือตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย 

๑.๒ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน เสือนละ ๑0,๔๓ ๐ บาท และได ้รับเงินเพ ิ่มการครองขีพขั่วคราว 

(พ.ฯ.ค.) เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๓ สิทธิประโยขน่

๑,๓.๑ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราขการ เรื่อง ค่าตอบแทน 
ของพนักงานราซการ (ฉบับท่ี ๗) พ,ศ.๒£<£๘

๑ .๓ .๒ ตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราขการ เรื่อง คำตอบแทน 
ของพนักงานราขการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๓.๓ ตานระเบ ียบกระทรวงกลาโหม ว,าด ้วยพ น ักงาน ราขการ พ .ศ .๒๕๔๗ 
ตามระเบียบสำนัก’นายกรัฐมนตรี พ.ค.๒๕๔๗

๑.๔ ตามพระราขบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

, o !๒. ตาแหน่ง..



to. ตำแหน่ง พน ักงาบการเง ินและการบ ัญช ี กองบังคั'นการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเ'รอ
จำนวน ๑ อัตรา

๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานและหน้าที่รับผ๊ดขอบ
๒.๑ . (ร) สำเร็จการสืกษาประกาศนียบัตรวิฃาชีพ (ปวข.) ประกาศ'นยบัตรวิชาชีพ 

เทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาซพชํ้นลูง (ปวส.) ในสาขาวิขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ และ 
คอม1พวเตอร์ธุรกิจ

๒.๑.๒ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
๒.๑.๓ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ 

ระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร กองทัพเรือ (RTN ERP = Royal Thai Navy 
Enterprise Resource Planning System)

๒.®).๔ ปฏิบัติงานในระบบ RTN ERP ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
๒.ร).๙: สามารถปฏิบ้ติงานท่ีกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไต้ 
๒.๑ . ๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราฃการหรือตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย 

๒.๒ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘0 บาท และได้รันเงินเพิ่มการครองชีพฃวคราว 

(พ.ซ.ค.) เดือนละ ๒,0๐๐ บาท
๒.๓ สิทธิประโยขน์

๒.๓.® ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง ค้าตอบแทนของ 
พนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ค.๒๕๕๘

๒.๓.๒ ตามประกาศคณะกรรมการ บรหารพนักงานราขการ เรื่อง ค่าตอบแทนซอง 
พนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๖®

๒.๓ .๓ ตามระเบ ียบกระทรวงกลาโหม ว ่าด ้วยพน ักงาน ราชการ พ.ศ.'©<£๔๗ 
ตามระเบียบสำนัทนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕:๔๗

๒.๓.๔ ตามพ ระราขบ ัญ ญ ัต ิประก ันส ังคม พ .ศ .๒๕๓๓ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่ม เต ิม  
โดย พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับท่ี ๔ ปี พ.ศ.๒๔๔๘

๓. คุณสมบัติที่ว่ไป (ตามข้อ ๑ และข้อ ๒)
๓.๑ เป็นผู้มีสัญขาติไทย
๓.๒ เป็นเพศ'ขาย หรือเพศหญิง มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี 
๓ .๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประJJข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราซอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธั๋น
๓.๔ ไม่เป็นข้าราขการหรือลูกจ้างของส่วนราซการ พนักงาน หรีอลูกจ้างของหน่วยงาน 

อึ๋นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอพนักงาบ หรือลูกจ้างของส่วนราขการส่วนท้องถิ่น
๓ .๕ ไม ่เป ็นผ ู้'ดำรงตำแหน ่งทางการเม ือง กรรมการพรรคการเม ือง หร ือเจ ้าหน ้าท ี่

ในพรรคการเมีอง

๓.๖ ไม่เป็นผู้..



๓ .๖ ไม ่เป ็นผ ู ้ม ีร ่างกายท ุพพลภาพ จนไม ่สามารทปฎบ ตั ิหน้าที่ได้ ไร ้ความสามารถ 
หรือจิตฟ้นเหืเอน ไม่ลมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ 
แห่งพระราซบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.!£>๔๙๗

๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราฃการ หรือถูกส์งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๓.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในสืลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ 

การทุจริตในการสอบเข้ารับราฃการ
๓.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๓.๑๐ ไม่เป็นผ ู้เคยต้องรับโทพ ำคุกโดยคำพิพากษาถึงท ี่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผดลหุโท‘ษ
๓ .๑ ๑ ไม่เป ็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอไล่ออกจากราซการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓ .๑๒ เพ ศ ซ ายต ้องผ ่าน ก ารต รวจเล ือ ก ท ห ารก อ งป ระจำการ และหมดข้อผ ูกพ ัน 

ตามพระราฃบัญญ้ตรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว
๔. ระยะเวลาการจ้าง

๔.๑ ต้องอยู่ร ับรา,ชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี น ับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ต่อสัญญาจ้างทุกปี 
งบประมาณ เว้นแต่ทางราชการบอกเลกสัญญาจ้างหรือกระทำความผิดที่ถ ือเป็นความผดวิน ัยอย้างร้ายแรง 
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒(£๔๗ หมวต ๗ ข้อ ๖๕

๔.๒ จ้างใบปิงบประมาณ ๒๔๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิชุนายน ๒๔อ๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ 
โดยการจ้างต่อจะพิจารณาจากผลการปฏิบ้ต-ทนและผลการประเมิน ถ้าผ่านจะได้รับการพิจารณาจ้างต่อไป

๔. หลักฐานและเอกสารที่จะพ้องนำมาใบวันสมัคร (อบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ 'ชุด)
๔.๑ ใบระเบียนแสดงผลการเรียบหรือใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร
๔.๒ บัตรประจำตัวประชาซน
๔.๓ ทะเบียนบ้านชองผู้สมัคร ที่มิชื่อบิดาและมารดา
๔.๔ รูปถ่ายปีจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๔ X ๖ เชนติเมตร ๒ น้ิว) 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป พร้อมเขียนซื่อ -  นามสกุล หลังรูปถ่าย
๔.๔ ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐบาล ชี่งออกใหไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวัน 

รับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรคที่ลังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.พ. (ฉบับท่ี {ก) พ.ศ.๒๔๓๔
๔.๖ หลักฐานอื่น  ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเบลี่ยนซี่อ -

นามสกุล
๔.๗ ใบกองหนุน (เฉพาะเพศขาย) หรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือก

ทหารกองประจำการ
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้อง และลงชี่อกากับไว้

ทุกฉบับ

๖. สถานท่ี.,



- ๔ 

๖. สถานที่และวันเวลาที่รับสมัคร
๖ .๑  สถานที่ร ับสมัคร แผนกกำล ังพล กองบ ังค ับการ กรมวทยาศาสตร ์ทห ารเร ือ  

ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๙๗(ะ ๗๑๑๔
๖.๒ รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒<1๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน 1๐๕:๖๓ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ)
๗. สถานท่ีสอบและกำหนดการสอบ

๗.®) สถานที่สอบ ณ กรมวิทยาศาส!*:ร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

๗.๒ กำหนดการสอบในวันคุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ สอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
เวลา 0๙ .0 ๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ?เอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๘. เอกสารอ้างอิงในการลอน 
๘.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

๘.๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี ๗๐ คะแนน
๘.®.๑.® ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๘.®.๑.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕:๔๗ 
๘.๑.๑.๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ทุกฉบับ

และที่แก้!,ขเพิ่มเติม
๘.๑.๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๔๒๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองพันรือและกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 

๘.๑.๒ การสอบภาคปฏิบัติ ๓๐ คะแนน (พิมพ์หนังสิอราชการ)
๘,๑.๓ การสอบสัมภาษณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิ,บติงาน ท ักษะและ อ่ืน  ๆ

๘.© ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี 
๘.๒.๑ การสอบภาคทฤษฎี ๗๐ คะแนน

๘.๒.๑.® วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
๘.๒.๑.๒ วิชาโครงสร้างข้อมูล 
๘.๒.๑.๓ วิชาการใช้อินเตอร์เน็ต 
๘.๒.๑.๔ วิชาการจัดการข้อมูล
๘.๒.®.๔ วิฃามาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
๘.๒.®.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๗ 
๘.๒.®.๗ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๗ 
๘.๒.®.๘ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
๘.๒.๑.๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๔๒๖ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๘

๘.๒.๑.๑๐ ความรู..



๘.๒.๑.๑0 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพเรึอและกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
๘.๖.๒ การสอบภาคปฏิบ้ติ ๓๐ คะแนน (พิมพ์หนังสือราขการ)
๘.๒.๓ การ?รอบสัมภาษณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทักษะและอื่นๆ

๙. เกณฑ์การตัดสิน
๙ .๑  ผลรวมจากคะแนนสอบภาคทฤษฏีและภาคปฐบ้ติ แล้วจัดเรียงลำดับจากคะแนนมาก

.V  _  r  D * 1/  « 1  f  « ■ ■ • ^ ! , 1  _  ! '  M๙.๒ การสอบล้มภาษณตาแหนงตามขอ ๑  และ ๒ มผลการลอบเกณฑ่ ผ่าน หรอ เมผ่าน

๙.๓ ผ้ที่สอบได้คะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมสูงสุด และมีผลการสอบสัมภาษณ์

๑ ๐ . การประกาคผลลอบ โดยป ิดประกาศท ี่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเร ือ ภายใน ว ัน ท ี่

๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓ และทางเว็บไซตก์รมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ I WWW2.science.navy.m i.th/
๑ ๑ . การรายงานตัวและทำสัญญา ผ ู้ท ี่ผ ่านการลอบเพอเล ือกสรรเป ็นพนักงานรา,ขการ

ต้องมารายงานตัวและทำสัญญาที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมวิทยาศาลตรทหารเรือ ถนนพทธมณฑล 
สาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจะแจ้งให้ทราบในประกาศผลสอบ

๑๒. ผ ู้ประสงค ์จะสม ัครค ัดเล ือก ต ิดต ่อสอบถามรายละเอ ียดและขอร ับใบสม ัครได ท้ ี่

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทรมณฑลลาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๔๗£ ๗®๑๔ 
หรือดาว,น์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ทบไขตักรมวิทยาคาสตร์ทหารเรือ www2.science.navy.m i.th/

ลงไปตามลำดับ (คะแนนเต็ม ๑ ๐ ๐  คะแนน)

เท่านน

\ *21 เ / ง ่ V  V jtjy av รุ/ cj.ผ่าน คอ ผู้ทสอบเดและจะเดรับการจางเบนพนกงานราชการ

ประกาศ ณ ว้บท่ี มั๋นาคม พ.ศ.๒£๖๓

พลเรือตรี
(เกษม หวลบุตตา/

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรอ

ส์าเบาถูกตอง

(ส
‘ประจำแผนกธุรการ บก.วศ.ทร.



เ ^ 1 ใบสมัครบุคคลพลเรือน(.พี่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราขการ
กรนวิทยาศาสตร์ทหารเรือพ

เลขบ่ระจำตัวสอบ..........................................(สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร)

ขอสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการ,โนตำน,หน่ง............................

วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ.....................
ร). ช ื่อ ...........................................................................นามสกุล...............................................................................................

ส ัญชาต.ิ............................................... เช ื้อขาต ิ...................................................... ศาสนา...............................................
๒, เกิดเมื่อวันที่.......................... เดือน.....................................พ.ศ............................อายุ............................. ปี
๓. เลข■ประจำตัวประชาขน............................................................ออก ณ สำนักงาน....................................................................

เม่ือวันที่........................... เดือน.............................พ.ค.......................หมดอายุ....................................................................
๔. ที่อยู่ฟ้จจุบัน'นานเลขที่..............................ถนน............................................ตำบล/แขวง..................................................

อำเภอ/เขต.......................................จ ังหวัด..........................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี................................................
๕. สำเร็จการศีกษาซั้นสูงสุดระดับ....................................................สาขาวิซา..........................................................................

จากสกาบัน.....................................................................................................ปี พ.ศ....................................
๖. คุณๅฒิที่ใช้สมัครระดับ................................................................. สาขาวิขา..........................................................................

จากสถาบัน.....................................................................................................ปี พ.ศ...................................
๗. ความรู้ความสามารถฟ้เศ‘ษ ค ือ .............................................................................................................................................
๘. หลักฐานที่แนบใบสมัครทุกฉบับให้ผ้สมัครเขียนคำรับรอง“สำเนาถูกต้อง"และลงซื่อกำกับไว้ทุก□บับด้วยสายมือบรรจง 

o  สำเนาหลักฐานการสืกษา เข่น ๅฒิบัตร ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณๅฒิที่ได้รับอบุม้ตแล้ว 
o  สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน o  ใบรับรองแพทย์
o  สำเนาทะเบียนบ้าน o  หลักฐานการเปลี่ยนขื่อ/นามสกุล/ใบสำคัญการสมรส
o  รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จำนวน ๖ รูป o  อ ื่น ๆ ..............................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เร่ิอง รับสมัคร 

บุคคลพลเรอเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการ ลงวันท่ี........................................ น้ัน เป็นความจริงทุกประการ

ลง;ข่ือผู้สมัคร...............................................................................
(............................. ...................................)

เจ้าหน้าที่รับสมัครแคะตรวจลอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 
o  ถูกต้อง
o  ขาดคุณสม'บต เพราะ................................................

ลงซ่ือ...............................................................
วันท่ี.................................................................


