( สาเนา )
ประกาศสานักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนิติกรปฏิบตั ิการ
ด้ว ยคณะกรรมการข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้สานักงานศาลยุติธรรมดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๔
แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของส านั ก งาน
ศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ เรื่ อง การสรรหาโดยการสอบแข่ งขั นเพื่อบรรจุบุ คคลเข้า รับ ราชการ จึ งประกาศรั บสมัค ร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม
๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ๑๐ อัตรา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
/(๓) เป็นผู้อยู่ใน...

-๒(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ นี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่ งมีลั กษณะต้องห้ามตาม
ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.ศ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และ
ในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และ
ต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้ มีสิ ทธิ สมัค รสอบแข่ งขั นได้ แต่ จะมี สิท ธิได้ รับ การบรรจุ และแต่ งตั้ง เป็ น
ข้าราชการศาลยุติธรรมได้กต็ ่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณรทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ถึ ง วั น ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ โดยเข้ า ไปที่ เ ว็ บ ไซต์
ojoc.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ดังนี้
/(๑) กรอกข้อความ...

-๓(๑) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบ
จะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จานวน ๑ แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมู ลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลาทาการ
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
(๑) กรณีผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๔๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
(๒) กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๕๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๕๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทั้งสองกรณี ดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
๔.๔ ผู้สมัครทีช่ าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับหมายเลขผู้ชาระค่าธรรมเนียมสอบ
ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ ส่วนเลขประจาตัวสอบ สานักงานศาลยุติธรรมจะกาหนดให้
ในภายหลัง
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑ ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๕.๒ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมั ติจากผู้มี
อานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตาแหน่งที่สมัครสอบ
/๕.๓ กรณีผู้สมัครสอบ…

-๔๕.๓ กรณีผู้สมั ครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปของ ก.พ. จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ส อบผ่ า นภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. หรือได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่ อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๕.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีทมี่ ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สานักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้ งนี้มาตั้งแต่ต้น และสานักงานศาลยุติธรรมจะไม่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่
ขาดคุณสมบัติดังกล่าว และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้ สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th และ ojoc.thaijobjob.com
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๓ ภาค ดังนี้
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามที่ได้กาหนดไว้
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามที่
ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๘. เกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ กาหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้
เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. จะต้องสอบวิชาความสามารถทั่วไปและ
/วิชาภาษาไทย...

-๕วิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ข. จะต้องได้คะแนนภาค ข. ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘.๒ สานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่ อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ทาง
เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th และ ojoc.thaijobjob.com ก่อน ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาค ก.
และภาค ข. ดังกล่าวข้างต้นจะยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค. โดยกาหนดให้ผู้ที่สอบผ่าน
ทั้งภาค ก.และภาค ข. ส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้สานักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบ
คุณสมบัติก่อน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ข้อ ๓ เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบภาค ค.
ต่อ ไป โดยส านั ก งานศาลยุติ ธ รรมจะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิท ธิ สอบภาคความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง
(ภาค ค.) วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ ยวกับการสอบ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ในภายหลัง ทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th และ ojoc.thaijobjob.com
ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านฯ ดัง กล่าว หากส่งใบสมัค รและเอกสารที่ เกี่ย วข้องเกินก าหนด
ระยะเวลา หรือไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัครหรือกรอกเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบภาค ค. (มติ ก.ศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๘.๓ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องได้
คะแนนภาค ค. ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘.๔ ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบผ่ า นภาคความรู้
ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศในข้อ ๓
อนึ่ ง ผู้ ส อบผ่ า นภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) จะต้อง
รับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศนี้ ในกรณี ที่ มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สอบผ่านฯ เช่น คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือตรวจพบว่าคุณวุฒิหรือเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สอบผ่านฯ นามายื่นไม่ ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ หรือกรณีอื่น ๆ สานักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าผู้สอบผ่านฯ เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สอบผ่านฯ รายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศนี้
จะถือว่าผู้สอบผ่านฯ รายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้ รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ เข้ารับ
ราชการในตาแหน่งดังกล่าว
๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๙.๑ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจะรวมคะแนนเฉพาะคะแนนใน ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) เท่านั้น
๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ (เฉพาะคะแนนในการสอบ ภาค ข. และภาค ค.) ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
/ถ้าได้คะแนน...

-๖ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าเวลาในการชาระเงินยังคงเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า
๙.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วัน
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งตามลาดับที่ ในบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและปัจจัยที่ได้รับ
อัตราเงินเดือนเพิ่ม ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
๑๐.๒ สานักงานศาลยุติธรรมไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภทที่มีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)

อุทัย ไชยศิลป์
(นายอุทัย ไชยศิลป์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

อุทัย คัด/ทาน
................
ตรวจ

-๗รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และหลักสูตรและวิธีการสอบ

ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการ
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานงานทางกฎหมาย
งานนิ ติ ก ารการตั ด สิ น ใจอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า และตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ตรวจสอบข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
การดาเนินการในเรือ่ งของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงานสรุป
ความเห็ น จั ด เตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น คดี เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุ ลาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัด ทารายงานสรุ ป
ความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินการและการพัฒนางานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้ อ พิ พ าททางเลื อ ก การอนุ ญ าโตตุ ล าการ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง ได้
ตามวัตถุประสงค์และสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อประชาชน
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมู ลทางวิชาการกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการใน
ด้านความตกลงและกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศทั้งทางแพ่งและอาญา
ตามที่ไ ด้รับมอบหมาย เพื่อใช้สนับสนุนให้การดาเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมาย สนธิ สัญญา กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ มีลักษณะเฉพาะด้านของสานักงานศาลยุติธ รรม
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ตรวจสอบข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
การดาเนินการทางวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจาลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการศาลยุติธรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย อุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อ กฎหมาย ดาเนินการต่างๆ
เกี่ยวกับงานบังคับคดีและสืบทรัพย์นายประกั น ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และบรรลุผลสาเร็จไปตามเป้าหมายที่กาหนด
/๑.๖ ตรวจสอบ…

-๘๑.๖ ตรวจสอบและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยกร่าง แก้ไข นิติกรรม
สัญญาและข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
ที่กาหนด และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด สานั กงาน
ศาลยุติธรรม
๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ดาเนินการต่างๆ
ตามที่ไ ด้รับมอบหมายในคดีที่สานั กงานศาลยุติธ รรมหรือเจ้าหน้าที่ในสัง กัด ซึ่งปฏิบัติราชการแทน
หน่วยงานเป็นความ เพื่อช่วยแก้ต่างและรักษาประโยชน์ของทางราชการ
๑.๘ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัยของศาลฎีกาตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การจัดทาย่อคาพิพากษาศาลฎีกา คาสั่ง และคาวินิจฉัยบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๑.๙ ค้นคว้า รวบรวบข้อมูลกฎหมายและข้อมูลวิชาการทางกฎหมายในด้านต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการจัดทาหนังสือ ตารา คู่มือ และสื่อสารสนเทศอื่นทางกฎหมาย
และวิชาการกฎหมายของศาลยุติธรรม
๑.๑๐ เสนอความเห็ นทางกฎหมายแก่ ผู้ บัง คับ บั ญชาในการตอบข้ อหารือ หรื อ
วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บของทางราชการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของ
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๑.๑๑ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกฎหมายหรือข้อมูลทางวิชาการกฎหมายใน
สาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
ดาเนินการพัฒนากฎหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรั บผิด ชอบ ร่วมดาเนิ นการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติ ธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทาง
กฎหมายและคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๓.๒ ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในด้านการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

/๔. ด้านการบริการ…

-๙๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น
การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๔.๒ ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามในเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์กับการดาเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
๔.๓ ให้บริการเขียนคาร้อง คาขอ คาแถลง และคาคู่ความ การขอปล่อยชั่วคราว
การจัด ทาสัญญาค้าประกัน และสัญญาชั้ นทุเลาการบังคับคดี รวมทั้งให้คาแนะนาด้านกฎหมายแก่
ประชาชนเพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนให้การดาเนินการเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔.๔ จัดทาสื่อประกอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อ
เผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่ ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
๔.๕ ค้นคว้าข้อกฎหมาย คาพิพากษาศาลฎีกา จัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔.๖ ร่ ว มจั ด สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้
๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(ก) ด้านการคิดคานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหา
เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่ อมโยง
ของคา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญ ลักษณ์รูปภาพ
สถานการณ์ หรือแบบจาลองต่าง ๆ
/(๒) วิชาภาษาไทย…

- ๑๐ (๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(ก) ด้ า นความเข้ า ใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่ า นและ
การทาความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความทีก่ าหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจ
สาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
กรณี ผู้ ส มั ค รสอบเป็ น ผู้ ส อบผ่ า นภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. แล้ว ไม่ต้องสอบในภาคนี้

ดังต่อไปนี้

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนั ย

๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๓) กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน
(๔) ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(๕) ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในตาแหน่งนิติกร
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตาแหน่ง

