ประกาศสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เรื อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพือจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบตั ิงานเป็ นลูกจ้างชัวคราว
--------------------------------------------------------ด้ว ยสํา นัก งานยุติ ธ รรมจัง หวัด สิ งห์ บุรี จะดํา เนิ น การสอบคัด เลื อกเพื อจัด จ้างบุ ค คลเข้า ปฏิ บัติ งาน
เป็ นลูกจ้างชัวคราวเพือสนับสนุ น การดําเนิ นงานของสํานัก งานยุติธรรมจังหวัด สิ งห์บุรี ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี
๑. ตําแหน่ งทีจะดําเนินการจ้าง และเงินเดือนทีจะได้ รับ
๑.๑ ตําแหน่งนิติกร (วุฒิปริ ญญาตรี )
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชัวคราว , บาท จํานวน ๑ อัตรา
๒. ระยะเวลาการจ้าง มีนาคม ๒๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕
๓. ลักษณะงานทีปฏิบัติ
ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของแต่ละตําแหน่ง ตามทีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี (เอกสารแนบ
๑)
๔. คุณสมบัตทิ ัวไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งของผู้มสี ิทธิสมัครสอบ
๔.๑ คุณสมบัตทิ ัวไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร)
(๓) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิใจ
(๔) ไม่ เ ป็ นผู้ด ํา รงตํ า แหน่ งกํา นั น แพทย์ป ระจํา ตํ า บล สารวัต รกํา นั น ผู้ใ หญ่ บ้ า น
และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง
( ) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(๗) ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่างถูก สั งให้พกั ราชการ หรื อถูก สั งให้ออกจากราชการไว้ก่ อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรื อตามกฎหมายอืน
( ) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรั บโทษจําคุ ก โดยคําพิพากษาถึงที สุ ด ให้จ าํ คุ ก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ

(๑๒) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานอืน
ของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกหรื อปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรื อตามกฎหมายอืน
(๑๔) ไม่เคยเป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรื อตามกฎหมายอืน
(๑๕) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ

/สําหรับพระภิกษุ...
-สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับ
ราชการได้ ทังนี โดยอนุ โ ลมตามหนังสื อกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริ หารที นว /
ลงวันที
มิถุนายน
และตามความในข้อ . ของคําสังมหาเถรสมาคม ลงวันที มีนาคม
โดยอนุโลม
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง ดังนี
ตําแหน่งนิติกร ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบ
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครสอบขอและยืนใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
สิ งห์บุรี (อาคารศรี ประมงค์บริ เวณตลาดนัดคลองถม) ตังแต่วนั ที กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕ ถึงวันที กุมภาพัน ธ์
๒๕๕
ในวันและเวลาราชการ
. ค่าสมัครสอบ
ผูส้ มัครสอบไม่ตอ้ งเสียค่าสมัครสอบ หรื อค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ น
๕. หลักฐานทีต้องยืนพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดื อน
(นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จํานวน ๓ รู ป
(๒) สําเนาปริ ญญาบัตร และสําเนาระเบี ยนแสดงผลการเรี ยน ที แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิ การศึกษา
ตรงกับตําแหน่งทีสมัครสอบ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สํ า เนาหลัก ฐานอื นๆ เช่ น ใบสํ า คั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ส มัค รสอบเพศหญิ ง )
สําเนาหนังสือสําคัญการเปลียนชือตัว-ชือสกุล (ในกรณี ทีชือตัว-ชือสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน )
สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน เฉพาะผูส้ มัครสอบเพศชาย) จํานวนอย่างละ ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็ นโรคทีต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(ให้นาํ มายืนเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือก)

ทังนี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ ผ้สู มัครเขียนคํารับรองว่า “ข้ าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ ายจาก
ต้นฉบับจริง” และลงชือ วันทีกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้ วย
๖. เงือนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูม้ ีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ งของผูม้ ีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ ๔. . โดยต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและได้รับการอนุ มตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิภายในวันปิ ดรับสมัคร
สอบ
๖. ผูส้ มัค รสอบจะต้องรั บผิด ชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณ สมบัติ ทั วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตรงตามประกาศนี พร้อมทังยืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ทีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูส้ มัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งของตําแหน่ งที
สมัครสอบ
อันมีผลทําให้ผสู้ มัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการ
รับสมัคร และการได้เข้ารับการสอบครังนีเป็ นโมฆะสําหรับผูน้ นั
๗. การประกาศรายชือผู้มสี ิทธิเข้ าสอบ และวัน เวลา สถานทีสอบ
สํานัก งานยุติ ธรรมจังหวัด สิ งห์บุรี จะประกาศรายชื อผูม้ ีสิทธิ เข้าสอบ และวัน เวลา สถานที สอบ
และระเบี ย บเกี ยวกับ การสอบ ในวัน ที ๑ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕ ณ สํา นั ก งานยุ ติ ธ รรมจัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี
และทาง Facebook สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
/ . หลักสูตรและวิธีการ...
-๘. หลักสู ตรและวิธีการสอบ(เอกสารแนบ ๒)
๙. เกณฑ์การตัดสิน
. ผูท้ ีมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็ นผูท้ ีสอบได้คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
. ผูท้ ีจะได้รับการจ้างลูกชัวคราว จะต้องเป็ นผูท้ ีได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
. การจ้างจะเป็ นไปตามลําดับที สอบได้ โดยใช้ค ะแนนรวมทัง ภาคเรี ยงลําดับทีจากผูไ้ ด้ค ะแนน
รวมมากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า กรณี คะแนนรวมเท่ากัน ผูท้ ีได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ ง
(สัมภาษณ์) มากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในระดับที สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ ง (สัมภาษณ์ )
เท่ากัน ให้ผทู้ ี ได้คะแนนสอบความรู้ ความสามารถที ใช้เฉพาะตําแหน่ ง (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็ น ผูท้ ีอยู่ใน
ระดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ งสําหรับตําแหน่ ง (สอบข้อเขียน)
เท่ากัน ให้ผทู้ ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นระดับทีสูงกว่า
๑๐. การขึนบัญชีผ้สู อบคัดเลือกได้
๑๐.๑ การขึ นบัญ ชี ผู้ส อบคัด เลื อ กได้ จะเรี ยงลํา ดับ ที จากผู้ไ ด้ค ะแนนสู ง สุ ด ลงมาตามลํา ดั บ
ในกรณี ทีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผทู้ ีได้รับเลขบัตรประจําตัวสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า
๑๐.๒ การขึนบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ จะขึนบัญชีไว้เป็ นเวลาไม่เกิน ปี นับตังแต่วนั ขึนบัญชี
๑๑. การจัดจ้างผู้สอบคัดเลือกได้

การจัดจ้างจะเป็ นไปตามลําดับคะแนนทีสอบได้ ตามจํานวนตําแหน่งข้อ ๑

ประกาศ ณ วันที กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕

(นางไพเราะ คงเปรม)
ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราว
สังกัดสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

เอกสารแนบ ๑

ลักษณะงานทีปฏิบัติ
ตําแหน่ งนิตกิ ร (วุฒิปริญญาตรี)
ลักษณะงานทีปฏิบัติ ดังนี
- ให้คาํ ปรึ กษาและความช่ว ยเหลือทางกฎหมาย และให้บริ ก ารข้อมูลในงานของสํานัก งานยุติธรรม
จังหวัด

- รับเรื องขออนุมตั ิ ขออนุญาต เรื องร้องเรี ยน ร้องทุกข์และรับแจ้งข้อมูลเบาะแสผูก้ ระทําผิดทีเกียวข้อง
กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประสานงานกับหน่ วยงานทีเกียวข้องในการติดตามเรื องและแจ้งผล
การดําเนินงานแก่ผขู้ อรับบริ การ
- ตรวจ พิจารณา ร่ าง แก้ไข ปรับปรุ ง ระเบียบ คําสัง และนิตกิ รรมสัญญาต่างๆ ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- สอบสวน ตรวจพิจารณา ดําเนินการเกียวกับวินยั ร้องเรี ยน และการร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ของบุคลากร
ในสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- รวบรวมข้อเท็จจริ ง เอกสารหลักฐาน ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้อง เพือเสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายในงานของสํานักงานฯ
- จัดทํานิติกรรมหรื อเอกสารทีมีผลผูกพันทางกฎหมายในงานของสํานักงานฯ
- การดําเนินการเกียวกับการประชุม สัมมนา และเจราจาทางกฎหมายของสํานักงานฯ
- การดํา เนิ น การเกี ยวกับ การขึ นทะเบี ย นนัก จิ ต วิ ท ยาและนัก สั ง คมสงเคราะห์ รวมทังงานคดี
มารยาททนายความในความรับผิดชอบของสํานักงานฯ
- งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบที ๒

หลักสู ตรและวิธีการสอบ
หลักสู ตรและวิธีการสอบ
ผู้สมัครต้องได้ รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินดังนี
การประเมินครังที ๑ ทดสอบความรู้ ความสามารถทีใช้ เฉพาะตําแหน่ ง
สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หลักสู ตรวิชาทีใช้ ในการสอบข้ อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
 พระราชบัญ ญัติ ค่ า ตอบแทนผูเ้ สี ย หายและค่ า ทดแทนและค่ า ใช้จ่ า ยแก่ จ ํา เลยในคดี อ าญา
พ.ศ.๒๕๕๔
 พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.
การประเมินครังที ๒ ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสยั อารมณ์ ทัศนคติ
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ และบุคลิกภาพอย่างอืน
ทังนี ให้ผสู้ มัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั งที ๑ (สอบข้อเขียน)
ก่อนผูท้ ีผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ครังที ๑ (การสอบข้อเขียน) คือผูท้ ีได้คะแนนการ
สอบข้อเขียนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ๖๐ จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้และสมรรถนะ ครังที ๒ (การสอบ
สัมภาษณ์) ซึงจะประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครังที ๒
ให้ทราบอีกครัง

