
 
 

(ส าเนา) 
 

 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

(กรณีรับคนพิการเข้าท างาน) 
 

 

 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๒  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  
และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 ๑.๒ ต าแหน่งนักบริหารจดัการงานยุติธรรม  
       คนพิการ : ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  
           (ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 
   - อัตราว่าง  จ านวน  ๒  อัตรา 
 - ค่าตอบแทน  ๑๕,๙๖๐  บาท   
 ๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไป 
  (๑)  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 
  (๒)  ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส 
  (๔)  จัดท าสถิติและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 
  (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ 
(๑)  มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
(๒)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานยุติธรรม 
(๓)  สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ 

  (๔)  มีความละเอียดรอบคอบ 
  (๕)  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
  (๖)  ต้องซื่อสัตย์ – สุจริต รักษาความลับได้ 

 
/(๗) มีความรู้... 

 



                                            - ๒ - 
 

  (๗)  มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
รวมถึง มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้ส านักงานอ่ืนได้ 
 (๘)  มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตส านึกในการให้บริการ 
 (๙)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ 
 (๑๐)  สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

 

 ๑.๔ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

     ๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  
 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (ส าหรับคนพิการ) 

   (๑) ประเภทความพิการ เฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย (ตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒) และจะต้องมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ  

   (๒)  มีสัญชาติไทย 
    (๓)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    (๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (๖)  ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

     (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืนของรัฐ 
 

 หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 
 

 ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจอนุญาตให้เข้าสอบ 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี  
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (วุฒิการศึกษา) 
 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหาร 
งานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยา ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
  
 

/๓. การรับสมัคร... 
 



 
- ๓ - 

 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์  ชั้ น ๑ (ประตูด้านทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

 ๓.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน ๒ ๐ ๐  บ า ท 
ทั้งนี ้เมื่อสมัครสอบช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  ๓.๓  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไว้ 

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  
(๒)  ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า

เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให้  โดยระบุ สาขาวิ ชาที่ ส า เร็ จการศึกษา และวั นที่ ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ 
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย

และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๕)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  

(๖)  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล  
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 

ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ที่หน่วยรับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร 
ตามข้อ (๒) – (๕) ไว้ทุกฉบับ 
 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 (๑) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศ 

รับสมัครในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ ์

 
 

 
 

/(๒) ผู้สมัคร... 
 
 



 
- ๔ - 

 
(๒) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่า 
เอกสารหลั กฐานคุณวุฒิ ซึ่ งผู้ สมัครสอบน ามายื่ นไม่ ตรง หรื อไม่ เป็นไปตามประกาศรั บสมัครสอบ  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและ 
จะไม่คืนคา่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

   

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และก าหนดวัน เวลา สถานที่  
  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมิน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทางเว็บไซด์ www. moj.go.th 
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องไดร้ับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามต าแหน่งที่สมัคร ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน 
 

วิธีการประเมิน 
 

การประเมินครั้งที่ ๑ 
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- ภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม 
 

 

๒๐๐ 
 

 

สอบปรนัย 

การประเมินครั้งที่ ๒  
- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- ประเมินบุคลิกภาพ และทัศนคติ 
- มนุษยสัมพันธ์ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 

/การจัดจ้าง... 



 
- ๕ – 

 
   การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินฯ 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินฯ  
ครั้งที่ ๑ เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
 

๗. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

ตามที่ได้ประกาศไว้ในข้อ ๖  ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
และทางเว็บไซด์ www. moj.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร 
ครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่  
แล้วแต่กรณี 
 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก าหนด   
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  

(ลงชื่อ) ธวัชชัย   ไทยเขียว 
 

           (นายธวชัชัย   ไทยเขียว) 
           รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  

         ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         ส าเนาถูกต้อง 
 
 
  (นางสาวนฤมล  อัศวชัยยง)       นฤมล คัด/ทาน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 


