
 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

----------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่ง 

นิติกรปฏิบัติกำร ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรสรรหำ

โดยกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

  ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน ๒ ต ำแหน่ง 

  อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บำท 

 ทั้งนี้ อัตรำเงินเดือนให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

กำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

 ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖  

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

 ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 (๑) มีสัญชำติไทย 

 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

 ข. ลักษณะต้องห้ำม 

 (๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

 (๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรื อ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน

ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  
 
 

 
- ร่าง - 



๒ 
 

 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง

หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

 (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ  หรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

 (๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

หรือตำมกฎหมำยอื่น 

 (๑๑) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน

ในหน่วยงำนของรัฐ  

 ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖) 

(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำม

ตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม

ตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรือ

ออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร

สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็ น 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 

 ส ำหรับพระภิกษุหรื อสำมเณร ทำงรำชกำรไม่ รับสมัครสอบและไม่อำจให้ 

เข้ำสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร  

ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่  

๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ 

 ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิระดับ

ปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ จำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรอง 

 ๓.๓ เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ระดับปริญญำตรีขึ้นไป ของส ำนักงำน ก.พ. 

 ๔. การรับสมัครสอบ 

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น

วันหยุดรำชกำร ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตำมข้ันตอน ดังนี้ 



๓ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน ตั้งแต่วันที่  

๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ 

“สมัครสอบออนไลน์” 

 (๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ระบบจะก ำหนด

แบบฟอร์มกำรช ำระเงินให้โดยอัตโนมัติ 

 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน

รูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถค้นหำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินได้ โดยไปที่ เว็บไซต์ https://personnel-

ocsc.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน” แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้ 

 ขั้ นตอนที่  ๒  ช า ร ะ เ งิ นค่ า ธ ร รม เนี ยม ในการส มัครสอบ ผ่ าน เ คาน์ เ ตอร์ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ให้ผู้สมัครสอบน ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินไปช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

ที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยในวันและเวลำท ำกำรของธนำคำร  

และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในหลักฐำน 

กำรช ำระเงิน หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำที่ช ำระเงิน ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง 

หลังจำกท่ีช ำระเงินแล้ว 

 ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน ๓๓๐ บำท ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมสอบ 

จ ำนวน ๓๐๐ บำท และค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จ ำนวน ๓๐ บำท โดยค่าธรรมเนียม

ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากช าระเงินแล้ว 

 หลังจำกท่ีได้ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบ

สถำนะกำรช ำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน” 

 ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจ าตัวสอบ ตั้งแต่วันที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 เมื่อส ำนักงำน ก.พ. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถพิมพ์ใบสมัคร/

บัตรประจ ำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจ าตัวสอบ” 

 ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครสอบได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๕. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

 ๕.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบ 

วันสุดท้าย คือ วันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใด 



๔ 
 

จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น เป็นเกณฑ์  

โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย คือ วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ 

 ๕.๒ กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรอง

ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ 

ต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗ 

 ๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง  

ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่น 

ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่ำเป็นคุณวุฒิตรงตำม

ประกำศรับสมัครสอบ ส ำนักงำน ก.พ. จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบมำตั้งแต่ต้น 

 ๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ 

“ข่าวสมัครงาน” และทำงเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ทั้งนี้ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 ๗.๑ กำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

 โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน วิชำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ประกอบด้วย

รำยวิชำดังต่อไปนี้ 

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

(๒) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๓) พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๔) พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๕) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๖) พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๗) พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๘) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๙) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ 

  



๕ 
 

 ๗.๒ กำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

  สอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์

หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน 

ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี

คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

  ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  

และเม่ือสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ 

เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๘. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

และเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๘.๑ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

  ใบสมัคร/บัตรประจ ำตัวสอบที่พิมพ์จำกเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com 

ซ่ึงติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลำยมือชื่อ

ในใบสมัคร/บัตรประจ ำตัวสอบให้ครบถ้วน 

 ๘.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 (๑) ส ำเนำปริญญำบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ จ ำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำ

และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำ

ดังกล่ำวมำยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งได้ ก็ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำ

ออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนด 

วันรับสมัครสอบวันสุดท้ำยมำยื่นแทน 

 (๒) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 (๓) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณี 

ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 

 (๔) ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  

ของส ำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และ 

ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำร  บรรจุใน 

ซองเอกสำรขนำด A4 

  



๖ 
 

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งจะต้องได้คะแนน

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ ๖๐  

 ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล ำดับตำมคะแนนรวม

ของผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งและควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

จำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำอยู่ใน

ล ำดับทีดี่กว่ำ แต่ถ้ำได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกันอีก ให้เรียงล ำดับตำมเลขประจ ำตัวสอบแข่งขัน

จำกน้อยไปมำก 

  กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกำศ 

ขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 

  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ โดยมีเงื่อนไขว่ำ ต้องปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ก.พ. เป็นระยะเวลำ

ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ำมโอนไปส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน เว้นแต่

กรณีโอนตำมผลกำรสอบแข่งขันได้ 

 ๑๒. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 

  ส ำนักงำน ก.พ. ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐทุกประเภท

ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

 ส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำมเสมอภำค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น 

หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้  

โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้เลขำธิกำร ก.พ. ทรำบด้วย 

 ประกำศ ณ วันที่  ๒๖  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (ลงชื่อ) เมธินี  เทพมณ ี

 (นำงเมธินี  เทพมณ)ี 

 เลขำธิกำร ก.พ.
ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำยธีรวัจน์  พวงรอด) 
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร 
กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส านักงาน ก.พ.  

แนบท้ายประกาศส านักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ลงวันที ่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

----------------------------- 

ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรูควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 

ปฏิบัติงำนด้ำนนิติกำร ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกฎหมำยต่ำง ๆ ของส ำนักงำน ก.พ.  

ให้ทันสมัย 

๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำหลักเกณฑ์ วิธีกำร กฎ ระเบียบ และแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ด้ำนวินัย 

๓. ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

หลักเกณฑ์ วิธีกำร กฎ ระเบียบ แนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรคุ้มครองระบบคุณธรรม 

๔. ด ำเนินกำรสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งกำรวิเครำะห์กำรจัดท ำส ำนวน และจัดท ำควำมเห็น 

๕. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงแพ่ง อำญำ  

งำนคดีปกครอง และงำนคดีอ่ืนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.พ. 

๖. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และหนังสือเวียน 

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน ก.พ. 

๗. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนกำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกฎหมำย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และหนังสือเวียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน ก.พ. แก่คณะรัฐมนตรี 

หน่วยงำนของรัฐ และองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลอ่ืน ๆ 

๘. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ สนับสนุน ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับ 

กำรเสริมสร้ำงวินัย กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

และมำตรฐำนกำรลงโทษในกระทรวง ทบวง กรม 

๙. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ สนับสนุน ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับ 

กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ และกำรรักษำระบบคุณธรรมในกระทรวง ทบวง กรม 

๑๐. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 


