
 

 

 

 

ประกาศสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี 

เรือง  รับสมคัรสอบคดัเลือกเพือจดัจา้งบุคคลเขา้ปฏิบติังานเป็นลกูจา้งชวัคราว 

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

ด้วยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะดาํเนินการสอบคัดเลือกเพือจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน                

เป็นลูกจ้างชวัคราวเพือสนับสนุนการดาํเนินงานของสาํนักงานยุติธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี ประจาํปีงบประมาณ            

พ.ศ. ๒๕๕9  จึงประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

๑. ตาํแหน่งทีจะดําเนินการจ้าง และเงินเดือนทีจะได้รับ 

     ๑.๑   ตาํแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) 

   อตัราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชวัคราว ,  บาท จาํนวน ๑ อตัรา 

 ๒. ระยะเวลาการจ้าง   มีนาคม ๒๕๕  ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๕  

 ๓. ลกัษณะงานทีปฏิบัต ิ 

ลกัษณะงานทีปฏิบติัของแต่ละตาํแหน่ง ตามทีระบุไวใ้นรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี (เอกสารแนบ 

๑) 

 ๔. คุณสมบัตทิัวไปและคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่งของผู้มสิีทธิสมคัรสอบ 

     ๔.๑ คุณสมบัตทิัวไป 

  (๑) มีสญัชาติไทย 

  (๒) มีอายไุม่ตาํกว่า ๑๘ ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) 

  (๓) เป็นผูเ้ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข               

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิใจ 

  (๔)  ไ ม่ เ ป็ นผู ้ด ําร งตําแห น่ง กํา นัน  แพ ทย์ป ระ จําตําบ ล สาร วัต รกํา นัน  ผู ้ใหญ่ บ้า น                           

และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการทางการเมือง  

( ) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

   (๗) ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั งให้พกัราชการ หรือถูกสั งให้ออกจากราชการไวก่้อนตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอืน 

  ( ) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นทีรังเกียจของสงัคม 

  (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ทีในพรรคการเมือง 

  (๑๐) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เพราะกระทาํความผิด               

ทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 



  (๑๒) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน

ของรัฐ 

  (๑๓) ไม่เคยเป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาํความผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอืน 

  (๑๔) ไม่เคยเป็นผูเ้คยถกูลงโทษไล่ออกเพราะกระทาํผดิวินยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย

ลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอืน 

  (๑๕) ไม่เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ 

 

 

/สาํหรับพระภิกษุ... 

- - 

 

  สาํหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมคัรและไม่อาจเขา้สอบแข่งขนัเพือบรรจุเขา้รับ

ราชการได้ ทงันี โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที นว /  ลงวนัที  

มิถุนายน  และตามความในขอ้ . ของคาํสงัมหาเถรสมาคม ลงวนัที  มีนาคม  โดยอนุโลม 

 

    ๔.๒ ผู้สมคัรสอบต้องมคีุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง ดงันี 

  ตาํแหน่งนิติกร  ไดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

๕. การรับสมคัรสอบ 

     ๕.๑ วนั เวลา และสถานทีรับสมคัรสอบ 

  ใหผู้ป้ระสงค์จะสมคัรสอบขอและยืนใบสมคัรสอบดว้ยตนเองไดที้ สาํนักงานยุติธรรมจงัหวดั

สิงห์บุรี (อาคารศรีประมงค์บริเวณตลาดนัดคลองถม) ตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์ ๒๕๕  ถึงวนัที  กุมภาพนัธ ์

๒๕๕                  ในวนัและเวลาราชการ   

 .  ค่าสมคัรสอบ 

  ผูส้มคัรสอบไม่ตอ้งเสียค่าสมคัรสอบ หรือค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 

     ๕.  หลกัฐานทีตอ้งยนืพร้อมใบสมคัรสอบ 

  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาํ ขนาด ๑ นิ ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน            

(นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จาํนวน ๓ รูป 

  (๒) สาํเนาปริญญาบัตร และสาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ทีแสดงว่าเป็นผูมี้วุฒิการศึกษา                

ตรงกบัตาํแหน่งทีสมคัรสอบ จาํนวนอยา่งละ ๑ ฉบบั       

   

  (๓) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวนอยา่งละ  ๑ ฉบบั 

  (๔)  สํา เ นาห ลักฐ านอื นๆ เ ช่น  ใบสําคัญ การ สมร ส ( เฉพา ะผู ้สมัคร สอบ เพศ หญิง )                

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการเปลียนชือตวั-ชือสกุล (ในกรณีทีชือตวั-ชือสกุล ในหลกัฐานการสมคัรสอบไม่ตรงกนั)                

สาํเนาใบสาํคญัทหารกองเกิน และใบสาํคญัทหารกองหนุน เฉพาะผูส้มคัรสอบเพศชาย) จาํนวนอยา่งละ  ฉบบั 

( ) ใบรับรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคทีตอ้งหา้ม ตามกฎ ก.พ. ซึงออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน 

 (ใหน้าํมายนืเป็นผูผ้า่นการคดัเลือก) 



ทังนี ในสําเนาหลกัฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมคัรเขียนคาํรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจาก 

ต้นฉบับจริง” และลงชือ วนัทีกาํกบัไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย 

 ๖. เงือนไขในการรับสมคัรสอบ 

     ๖.๑ ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูมี้วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งของผูมี้สิทธิ      

สมคัรสอบ ในขอ้ ๔. . โดยตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัภายในวนัปิดรับสมคัร

สอบ 

    ๖.  ผูส้มคัรสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูมี้คุณสมบัติทั วไป             

และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกตอ้ง

ตรงตามประกาศนี พร้อมทงัยืนหลกัฐานในการสมคัรให้ถูกตอ้งครบถว้น ในกรณีทีมีความผิดพลาดอนัเกิดจาก

ผูส้มคัร               ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งของตาํแหน่งที

สมคัรสอบ                      อนัมีผลทาํใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าวใหถื้อว่าการ

รับสมคัร และการไดเ้ขา้รับการสอบครังนีเป็นโมฆะสาํหรับผูน้นั 

 ๗. การประกาศรายชือผู้มสิีทธิเข้าสอบ และวนั เวลา สถานทีสอบ 

     สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชือผูมี้สิทธิเข้าสอบ และวนั เวลา สถานทีสอบ                    

และระเบียบเกียวกับการสอบ ในวันที ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕   ณ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี                        

และทาง Facebook สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี 

 

            / . หลกัสูตรและวิธีการ... 

- - 

 

 ๘. หลกัสูตรและวธิีการสอบ(เอกสารแนบ ๒) 

 ๙. เกณฑ์การตดัสิน 

     .  ผูที้มีสิทธิเขา้รับการทดสอบความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (สมัภาษณ์) จะตอ้งเป็นผูที้สอบไดค้ะแนน

ทดสอบความรู้ ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งไม่ตาํกว่าร้อยละ  

     .  ผูที้จะไดรั้บการจา้งลกูชวัคราว จะตอ้งเป็นผูที้ไดค้ะแนนสอบในแต่ละภาคไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  

              .  การจา้งจะเป็นไปตามลาํดบัทีสอบได้ โดยใชค้ะแนนรวมทัง  ภาคเรียงลาํดบัทีจากผูไ้ด้คะแนน              

รวมมากกว่าเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัทีสูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากนั ผูที้ไดค้ะแนนทดสอบความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

(สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในระดบัทีสูงกว่า ถา้ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (สัมภาษณ์) 

เท่ากนั ให้ผูที้ไดค้ะแนนสอบความรู้ ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็น ผูที้อยู่ใน

ระดบัทีสูงกว่า ถา้ไดค้ะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งสาํหรับตาํแหน่ง (สอบขอ้เขียน) 

เท่ากนั ใหผู้ที้ไดรั้บเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นระดบัทีสูงกวา่ 

         ๑๐. การขึนบัญชีผู้สอบคดัเลอืกได้ 

๑๐.๑ การขึนบัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล ําดับทีจากผู ้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาํดับ                  

ในกรณีทีมีคะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ที้ไดรั้บเลขบตัรประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัทีสูงกว่า 

๑๐.๒  การขึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้จะขึนบญัชีไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน  ปี นบัตงัแต่วนัขึนบญัชี 

        ๑๑. การจดัจ้างผู้สอบคดัเลอืกได้ 



     การจดัจา้งจะเป็นไปตามลาํดบัคะแนนทีสอบได ้ตามจาํนวนตาํแหน่งขอ้ ๑ 

      

 

    ประกาศ   ณ  วนัที    กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕  

 

 

   

(นางไพเราะ  คงเปรม) 

ยติุธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี 

         ประธานคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกบุคคลเพือจดัจา้งเป็นลกูจา้งชวัคราว 

สงักดัสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           เอกสารแนบ ๑ 

 

ลักษณะงานทีปฏิบัต ิ  

 

ตาํแหน่งนิตกิร  (วุฒิปริญญาตรี) 

ลกัษณะงานทีปฏิบัต ิ ดังนี 

- ให้คาํปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมาย และให้บริการขอ้มูลในงานของสาํนักงานยุติธรรม

จงัหวดั 



- รับเรืองขออนุมติั ขออนุญาต เรืองร้องเรียน ร้องทุกขแ์ละรับแจง้ขอ้มลูเบาะแสผูก้ระทาํผิดทีเกียวขอ้ง

กบัภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการติดตามเรืองและแจง้ผล                       

การดาํเนินงานแก่ผูข้อรับบริการ 

- ตรวจ พิจารณา ร่าง แกไ้ข ปรับปรุง ระเบียบ คาํสงั และนิติกรรมสญัญาต่าง  ๆของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 

- สอบสวน ตรวจพิจารณา ดาํเนินการเกียวกบัวินยัร้องเรียน และการร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ของบุคลากร                 

ในสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 

- รวบรวมขอ้เท็จจริง เอกสารหลกัฐาน ตลอดจนกฎหมายทีเกียวขอ้ง เพือเสนอความเห็นประกอบ                   

การพิจารณาดาํเนินการทางกฎหมายในงานของสาํนกังานฯ 

- จดัทาํนิติกรรมหรือเอกสารทีมีผลผกูพนัทางกฎหมายในงานของสาํนกังานฯ 

- การดาํเนินการเกียวกบัการประชุม สมัมนา และเจราจาทางกฎหมายของสาํนกังานฯ 

- การดําเนินการเกียวกับการขึนทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ รวมทังงานคดี                     

มารยาททนายความในความรับผดิชอบของสาํนกังานฯ 

- งานอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           เอกสารแนบที ๒ 

 

หลักสูตรและวธีิการสอบ 

 

หลกัสูตรและวธิีการสอบ 
 

     ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 

ประเมนิดงัน ี
 

การประเมนิครังที ๑ ทดสอบความรู้ ความสามารถทใีช้เฉพาะตาํแหน่ง 
 

  สอบข้อเขียน คะแนนเตม็  ๑๐๐ คะแนน 
 

หลกัสูตรวชิาทีใช้ในการสอบข้อเขียน  คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 

 กฎหมายอาญา 

 กฎหมายแพ่ง 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ ําเลยในคดีอาญา          

พ.ศ.๒๕๕๔ 

 พ.ร.บ.กองทุนยติุธรรม พ.ศ.  

 

การประเมนิครังที ๒ ทดสอบความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวติัส่วนตวั ท่วงทีวาจา อุปนิสยั อารมณ์ ทศันคติ  

ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยา่งอืน 
 

 

 ทงันี ให้ผูส้มคัรเขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครังที ๑ (สอบข้อเขียน)               

ก่อนผูที้ผา่นการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ครังที ๑ (การสอบขอ้เขียน) คือผูที้ไดค้ะแนนการ

สอบขอ้เขียนไม่ตาํกว่าร้อยละ ๖๐ จึงเป็นผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินความรู้และสมรรถนะ ครังที ๒ (การสอบ

สมัภาษณ์) ซึงจะประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ  และสมรรถนะ ครังที ๒                          

ใหท้ราบอีกครัง 

 

 


