
 
 

ประกาศสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหนงนิติกร 

    
 

  ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไปตําแหนงนิติกร ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรา 
กําลงัพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ๒๕54  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานราชการท่ัวไปในตําแหนงนิติกร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. กลุมงาน ตาํแหนง และรายละเอียดการจาง  
กลุมงาน  กลุมงานบริหารงานท่ัวไป (ปริญญาตรี) 
ช่ือตําแหนง  นิติกร 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกีย่วกับ 

 (1) เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมาย
เก่ียวกับรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณาของผูบังคับบัญชา 
 (2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง
ประชาชน กฎหมายเก่ียวกับการเลนแชร และระเบียบเก่ียวกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหทันกับสถานการณ
และใหเกิดผลอันเปนประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 
 (3) ศึกษาขอมูล รวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมายเก่ียวกับการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง
ประชาชน และกฎหมายเก่ียวกับการเลนแชร เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบและการดําเนินคดี 
 (4) ศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ ขอกฎหมาย และคําพิพากษาฎีกา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการเสนอความเห็นเบื้องตน 
 (5) ประสานงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีครบถวนและ           
เปนประโยชนในการดําเนินงานทางกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
 (6) ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ
เขาใจในขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ท่ีเปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง
ท่ีเก่ียวของเปนประโยชนกับการดําเนินงาน 
 (7) เผยแพรใหความรูทางกฎหมายเก่ียวกับการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน และ
กฎหมายเก่ียวกับการเลนแชร พรอมจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรแกหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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        อัตราวาง  2 อัตรา 
        คาตอบแทน  วุฒิปริญญาตรี ไดรับคาตอบแทน 15,960 บาท   
                     สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕๕6 
       ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 

    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
                (๑)  มีสัญชาติไทย 
                (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 
                (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ               
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) คือ 
        (4.1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจ         
แกสงัคม 
        (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
        (4.3) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
        (4.4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
        (4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี        
ในพรรคการเมือง 
                (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ     
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
      หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม           
กฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 
       สําหรับพระภิกษุและสารเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขาสอบเพ่ือเลอืกสรร 
เปนพนักงานราชการท่ัวไป ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 
          2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง   
               ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร ท่ี ก.พ. รับรอง 
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                  2.3 การวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
               ในกรณีเกิดปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการเลือกสรร คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจะเปนผูวินิจฉัย หากคณะกรรมการดังกลาววินิจฉัยวาผูสมัครเขา
รับการเลือกสรรผูใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ถือวาผูสมัครเขารับการ
เลือกสรรผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสอบ 
 
   ๓. การรับสมัคร  
          ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
             ใหผูประสงคจะสมัคร ขอรับและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง

http://www.fpo.go.th

 (ไมรับสมัครทางไปรษณีย)     
ไดท่ีสวนบรหิารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานเลขานุการกรม สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ชั้น ๑ อาคารสาํนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๗๓-๙๐๒๐ ตอ ๓๑56 ตั้งแตวันท่ี          
30 ตุลาคม –  5 พฤศจกิายน 2556 ในวันราชการ (ภาคเชาเวลา 09.00 – 11.30 น. ภาคบายเวลา           
13.00 - 15.30 น.) ท้ังนี้ผูสนใจสมัครสามารถดาวนโหลดรายละเอียดและใบสมัครไดทาง 

  
 

         ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร  
             (๑)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไม
เกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
             (๒)  สําเนาปรญิญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรยีน (Transcript  of Records)            
ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 5 พฤศจกิายน 2556  
   ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได               
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
             (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบบั 
             (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ี    
ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบบั  
             ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับ
ไวดวย 
 
           ๓.๓ คาสมัครสอบ 
    ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครจาํนวน 200 บาท  เม่ือสมัครแลว 
คาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้จะตองดําเนินการ 
ขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ  
 
 
 
 
 

/3.4 เง่ือนไข... 
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           ๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร  
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 
ผูมีคุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้น และสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย 

 
   ๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
          สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประเมินภายในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 ณ บอรด
ประชาสัมพันธ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ และทาง http://www.fpo.go.th  

 
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

          ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 
 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนงนิติกร 

 ครั้งท่ี 1 

 1.1 กฎหมายท่ัวไป ไดแก กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมาย    
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 1.2 พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน         
พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 และประกาศ 
ระเบียบ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของ 
 1.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก กฎหมายดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ
สถาบันการเงิน กฎหมายหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กฎหมายควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายขายตรงและ 
ตลาดแบบตรง กฎหมายสัญญาซ้ือขายลวงหนา กฎหมายการซ้ือขายสินคา
เกษตรลวงหนา กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายลมละลาย  

100 
 

สอบขอเขียน 

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. ความรู ความสามรถ 

 ครั้งท่ี 2 

2. สมรรถนะ 
3. คุณลกัษณะอ่ืนๆ 

100 
 

สอบสมัภาษณ 

รวม 200  
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   ๖.  เกณฑการตัดสิน 
            ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแตละภาค ไมต่ํากวารอยละ 60 
            การจัดจางจะเรียงตามลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบได
คะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  
 

๗.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
            สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ     
ณ บอรดประชาสัมพันธ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั ถนนพระราม ๖  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง http://www.fpo.go.th โดยการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาว     
ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการสรรหาและ
เลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอัน
ยกเลกิ  

 
  ๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

            ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด                                                                                      

                                                          
                                            ประกาศ ณ วันท่ี  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
              

        (ลงชื่อ)     สมชัย  สัจจพงษ 
 
                                                            (นายสมชัย  สัจจพงษ) 
            ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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