
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน   เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข   

ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ นํา้ยา อาหารเลีย้งเชือ้ การเพาะเลีย้งเชือ้ 

การเก็บวัตถุตวัอย่าง การชนัสูตรหาจุลินทรีย์ หาชนิดและความไวของเชือ้โรค หาสารต่าง ๆ  ดูแลความ

สะอาดเรียบร้อยของห้องปฏิบติัการตลอดจน   จดัหา  ซ่อมแซม  บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือ  และระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

  เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 ระดบั  1 

   เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 ระดบั  2 

   เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 ระดบั  3 

  เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 ระดบั  4 

   เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ระดบั  5  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 



ช่ือตําแหน่ง               เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์  1 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานชนัสูตรโรค และสาธารณสุขท่ีไม่ยาก ซ่ึงไม่จําเป็นต้อง 

ปฏิบติั โดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานสูง  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

หรือตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดั หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการเตรียมวตัถุท่ีจะชนัสูตรหาจุลินทรีย์ หรือหาสารบางชนิด ซ่ึงเป็น

สาเหตุหรืออาการแห่งโรค  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น เตรียมอุจจาระ 

ปัสสาวะโลหิต นํา้เหลือง นํา้ไขสนัหลงั อาหาร พืช ผกั นํา้ ฯลฯ ทําความสะอาด เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  และ 

อุปกรณ์ท่ีจะใช้วิเคราะห์  ทดสอบ ชนัสูตรทดสอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ  เพาะ เลีย้ง แยก ทดสอบ ทําลาย 

ย้อมสี ตรวจสอบเช่ือจุลินทรีย์โดยกล้องจุลทศัน์ บด หัน่ ชัง่ ตวง วัด วัสดุต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน  

จดัเตรียมนํา้กลัน่ นํา้ยาเคมี สตัว์ทดลอง อาหารเลีย้งเชือ้ ฯลฯ สงัเกตอาการ และปฏิกิริยาของสตัว์ทดลอง 

หรือการวิเคราะห์ทดสอบอ่านผลการวิเคราะห์ท่ีทดสอบและการชนัสูตรโรคขัน้ต้นช่วยจดบนัทึกและ

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกบัผลการชนัสูตรโรค หรือการวิเคราะห์ทดสอบทางเทคนิคการแพทย์  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า  1  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบตัร  ห้องปฏิบติัการ

ชนัสูตรโรค ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  3  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติั 

งานในหน้าท่ี   

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 



- 2 - 

 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

4. การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบิงานในหน้าท่ี 

6. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์  2 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขท่ีค่อนข้างยาก ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดย 

ผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตาม 

คําสัง่ หรือแบบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น เตรียมวัตถุท่ีจะชนัสูตรหาจุลินทรีย์ หรือหาสารบางชนิดซ่ึง

เป็นสาเหตุหรืออาการแห่งโรค ควบคุมและทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ทดสอบ เพาะ เลีย้ง แยก ทําลาย และย้อมสี ชนัสูตรทดสอบเชือ้จุลินทรีย์ และชิน้เนือ้ โดย

กล้องจุลทศัน์และกรรมวิธีต่าง ๆ  เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ เลีย้งเซลล์ ตรวจสอบ และเตรียมนํา้กลัน่ นํา้ยาเคมี 

นํา้ยามาตรฐาน ช่วยเลีย้ง สงัเกตอาการสตัว์ทดลอง ควบคุมดูแลวัสดุและความสะอาดเรียบร้อยของ 

เคร่ืองมือและห้องปฏิบติัการ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกบัผลการชนัสูตรโรค หรือการวิเคราะห์ทดสอบ 

ทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั  1 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี กําหนดเวลา  2  ปี ให้

เพ่ิมเป็น  4  ปีสําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1  ข้อ  1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1  แล้ว 

จะต้องมีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบ และวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดวันท่ี  1  เมษายน  2521 



ช่ือตําแหน่ง                เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขท่ียากพอสมควร ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดย 

ผู้มีความรู้ความสามารถ หรือความชํานาญงานสูงพอสมควร ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควร เกี่ยวกบัการชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น เตรียมวัตถุท่ีจะชนัสูตรหาจุลินทรีย์ หรือหาสารบางชนิด  

ซ่ึงเป็นสาเหตุหรืออาการแห่งโรค ชนัสูตรทดสอบเชือ้จุลินทรีย์ และชิน้เนือ้ โดยกล้องจุลทศัน์ และกรรมวิธี

ต่าง ๆ  อ่านผลการชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขต่าง ๆ  เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ เลีย้งเซลล์ เลีย้งสตัว์ 

ทดลอง สงัเกตอาการสตัว์มดลอง อ่านผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และการชนัสูตรโรค วิเคราะห์ทดสอบทาง 

เทคนิคการแพทย์ จดบนัทึกทํารายงานการปฏิบติังาน สถิติผลงาน ควบคุมการเตรียมและทําความสะอาด

ห้องปฏิบติัการและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จํานวนมาก ตลอดจนจดัหา ซ่อมแซม ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั  2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 

 

ก.จ.กําหนดวันท่ี  1  เมษายน  2521 



ช่ือตําแหน่ง             เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้กบัหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูง  

รับผิดชอบงานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  

หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขท่ีค่อน 

ข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบหรือ ภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก เกี่ยวกบังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขหรืองาน 

ด้านวิทยาศาสตร์ หรืองานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 

เช่น ชนัสูตรวัตถุตวัอย่างเพ่ือหาจุลินทรีย์ หรือสารบางชนิด ซ่ึงเป็นสาเหตุหรืออาการแห่งโรค ทางจุล 

ชีววิทยา  ทางพยาธิวิทยาคลีนิค หรือทางเคมีคลัคลีนิค ฯลฯ ซ่ึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการอา่น

ผลควบคุม เตรียมนํา้ยานํา้เกลือ การเลีย้งสตัว์ทดลอง อาหารเลีย้งเชือ้ และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ซ่ึงมีหลาย 

ประเภท ทดสอบการชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข โดยกรรมวิธีต่าง ๆ  ควบคุมการรวบรวมสถติิและ

การทําบนัทึกรายงานเกี่ยวกบัการปฏิบติังาน ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จง เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 หรือ 

เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย

กว่า  2  ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1   หรือ 

เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขหรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 



- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในกาปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง                เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์  5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผดิชอบชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุขโดยควบคุม  ตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควรหรือปฏิบติังานชนัสูตรโรค

และชนัสูตรสาธารณสุขท่ียากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบั

งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมาก เกี่ยวกบัการชนัสูตรโรคและชนัสูตร 

สาธารณสุข โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ชนัสูตรวัตถุตวัอย่างเพ่ือหาจุลินทรีย์ 

หรือสารบางชนิดซ่ึงเป็นสาเหตุหรืออาการแห่งโรคทางจุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลีนิค หรือทางเคมีคลั

คลีนิค ฯลฯ ซ่ึงมีวิธีการพิเศษ หรือต้องใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมัยท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก หรือต้องใช้ความ

ละเอียดรอบคอบและใช้ความชํานาญในการอา่นผล ควบคุมการชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข ให้

ได้ผลตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ควบคุมการผลิตและทดสอบมาตรฐานการผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม และ

นํา้ยามาตรฐานต่าง ๆ  หลายประเภท และจํานวนมาก ทดสอบวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

การชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ช่วยหรือร่วมมือกบัแพทย์ นกัวิทยาศาสตร์

การแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ปฏิบติังานวิเคราะห์วิจยัต่าง ๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบคุมการ

รวบรวมสถิติและจดัทําบนัทึกรายงานเกี่ยวกบัการชนัสูตรโรค ประเมินผลการปฏิบติังานฝึกอบรม และให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั 

งานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไขและ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1  หรือ 

เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุขหรืองานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้องกบังานวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์  1  หรือ 

เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้ว

ไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องกบังานวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แล้ว  

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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