
 
 

 
 

ประกาศกรมการทอ่งเที่ยว 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนิติกร  

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

  ด้วยกรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ .ศ. 2552 ลงวันที่  
11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ  
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนิติกร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

  1. รายละเอียดการจ้าง 
      1.1 ช่ือต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   ต าแหน่งนิติกร  จ านวน 2 อัตรา 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
      1.2 ค่าตอบแทน 
   เดือนละ 18,000 บาท 
      1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
      1.4 สถานที่ปฏิบัติงาน  กรมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สาขาภาคเหนือ 
(จ.เชียงใหม่) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) สาขาภาคใต้เขต 1 (จ.สงขลา) และสาขาภาคใต้เขต 2 
(จ.ภูเก็ต)) 
      1.5 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

  2. คุณสมบัตท่ัิวไป และคุณสมับติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
      1) มีสัญชาติไทย 
      2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
      3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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      6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
      7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบ  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
17 มีนาคม 2538 
      หมายเหต ุผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 
 

      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  3. การรับสมัคร 
      3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนดได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 2557 ในวันและ
เวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร เป็นเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้  ผู้สมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tourism.go.th 
      3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป และลงช่ือก ากับหลังรูปถ่าย 
   2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฏ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ  
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 เมษายน 2557 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และส าเนาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ อย่างละ 1 ฉบับ 
   3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
   4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือส าคัญ
การเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรง) ใบส าคัญทหาร (ใบ สด.8) 
ใบส าคัญทหารกองเกิน (ใบ สด.9) ใบส าคัญทหารกองหนุน (ใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ 
 

      ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือ
ก ากับไว้ด้วย 

3.3 เงื่อนไข ... 
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      3.3 เงื่อนไขในการรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ส าหรับผู้นั้นเป็นโมฆะ และกรมการท่องเที่ยวจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
 

  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  กรมการท่องเที่ยว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 ความรู้ 
ด้านกฎหมาย และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 
ณ กรมการท่องเที่ยว และทาง www.tourism.go.th 
 

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
ได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

การประเมินคร้ังท่ี 1 
1. ความรู้ด้านกฎหมาย 

100 ร้อยละ 60 สอบข้อเขียน - ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ต้องได้คะแนนสมรรถนะที่ 1  
ด้านกฎหมาย ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน
สมรรถนะที่ 1 ตามที่ก าหนด  
ถือว่าไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
และจะไมม่ีสทิธิเข้ารบัการประเมิน
สมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) 
- ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 
แล้ว จึงจะมีสทิธิเข้ารบัการประเมิน
สมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์) 
ส าหรับวัน เวลา สถานทีส่อบ
สัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง ณ กรมการท่องเที่ยว 
และทาง www.tourism.go.th  
 

การประเมินคร้ังท่ี 2 
1. มีความรับผิดชอบ 

25 ร้อยละ 60 สัมภาษณ์ 

2. มีความคิดริเริ่ม และปฏภิาณไหวพริบ 25 ร้อยละ 60 สัมภาษณ์ 

3. มีความอดทน และเสียสละ 25 ร้อยละ 60 สัมภาษณ์ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี 

25 ร้อยละ 60 สัมภาษณ์ 

 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
      6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ  
ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
      6.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ  
ทุกองค์ประกอบโดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1  
 

/เท่ากันอกี ... 
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เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน
อีกจะให้ผู้ที่เลขประจ าตัวสอบล าดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
      6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่สอบได้ 
 

  7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  กรมการท่องเที่ยว จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่สอบได้ ณ กรมการทอ่งเทีย่ว 
และทาง www.tourism.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  
แต่ถ้ามีการเลือกสรรพนักงานราชการในต าแหน่งเดียวกัน และลักษณะงานที่ปฏิบัติเดียวกนันีอ้กี และไดข้ึ้นบญัชี
ผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกัน และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเดียวกันในครัง้นี้
เป็นอันยกเลิก 
 

  8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามที่กรมการท่องเที่ยวก าหนด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่           มีนาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourism.go.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศ 

ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ค่าตอบแทน 
จ านวน

อัตราว่าง 
 

ต าแหน่งนิติกร 
กลุ่มนิติการ  กองกลาง 
(กองนิติการ) 
 
 
 
 

 

1. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน 
กฏหมายที่เก่ียวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  
2. การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบั
วินัยราชการและการร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ 
การวินิจฉัยปญัหาทางกฎหมาย 
3. การด าเนินการทางคดีและการด าเนินการเก่ียวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง 
4. จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
5. ปฏบิัติงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สาขาภาคเหนือ 
(จ.เชียงใหม่) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(จ.นครราชสีมา) สาขาภาคใต้เขต 1 (จ.สงขลา)  
และสาขาภาคใต้เขต 2 (จ.ภูเก็ต) 
6. ปฏิบัติงานรว่มกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
หรือตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

- ได้รับวฒุิปรญิญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากวา่น้ีทาง
นิติศาสตร์  

 

- มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถทางด้านกฎหมาย  
ใชภ้าษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ 
และมคีวามรูค้วามสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

 

ปริญญาตร ี
เดือนละ 

18,000 บาท 
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