ประกาศกรมการท่องเที่ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนิติกร
---------------------------------ด้วยกรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่
11 กั นยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การก าหนดลั ก ษณะงาน
และคุณสมบั ติ เฉพาะของกลุ่ม งาน และการจั ดกรอบอั ตราก าลั งพนั กงานราชการ เรื่ อง ค่าตอบแทนของ
พนัก งานราชการ (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวั นที่ 12 กุ ม ภาพันธ์ 2556 จึง ประกาศรับ สมั ครบุ คคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนิติกร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่งนิติกร จานวน 2 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
1.2 ค่าตอบแทน
เดือนละ 18,000 บาท
1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 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. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมับติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/6) ไม่เป็นผู้ ...

-26) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เ ป็นโทษส าหรับ ความผิดที่ได้ก ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่ เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่ เป็นผู้เ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิ จ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ส าหรับ พระภิก ษุห รือสามเณร ทางราชการไม่ รับ สมั ครสอบ และไม่ อ าจให้เ ข้า สอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนัก งานราชการทั่ วไปได้ ทั้ ง นี้ ตามหนัง สือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิส าห กิจ หรือพนัก งานหรือลูก จ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมั ครเข้ารั บ การเลือกสรร ต้ องยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเองตามแบบฟอร์ ม
ที่กาหนดได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 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 และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป และลงชื่อกากับหลังรูปถ่าย
2) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึก ษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฏ หรือระเบียบที่ เ กี่ ยวกั บ การส าเร็จ การศึก ษาตามหลัก สู ตรของ
สถานศึ ก ษานั้น ๆ เป็ นเกณฑ์ โดยจะต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้รับ อนุ มั ติจ ากผู้มี อ านาจลงนามอนุมั ติ
ภายในวันปิด รับ สมั คร คือ วันที่ 8 เมษายน 2557 ในกรณีที่ ไม่ ส ามารถนาหลัก ฐานการศึ ก ษาดัง กล่า ว
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นาสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และสาเนาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ อย่างละ 1 ฉบับ
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือสาคัญ
การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุ ล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมั ครไม่ ตรง) ใบส าคัญทหาร (ใบ สด.8)
ใบสาคัญทหารกองเกิน (ใบ สด.9) ใบสาคัญทหารกองหนุน (ใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไข ...

-33.3 เงื่อนไขในการรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ผู้ส มั ครเข้ารับ การเลือกสรร จะต้องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุ ฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
สาหรับผู้นั้นเป็นโมฆะ และกรมการท่องเที่ยวจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กรมการท่ อ งเที่ ยว จะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเ ข้ารับ การประเมิ นสมรรถนะที่ 1 ความรู้
ด้านกฎหมาย และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
ณ กรมการท่องเที่ยว และทาง www.tourism.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามลาดับ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ด้านกฎหมาย
การประเมินครั้งที่ 2
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
3. มีความอดทน และเสียสละ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี

คะแนน
เต็ม

ได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า

วิธีการ
ประเมิน

100

ร้อยละ 60 สอบข้อเขียน

25

ร้อยละ 60

สัมภาษณ์

25
25
25

ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

หมายเหตุ

- ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ต้องได้คะแนนสมรรถนะที่ 1
ด้านกฎหมาย ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน
สมรรถนะที่ 1 ตามที่กาหนด
ถือว่าไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
และจะไม่มีสทิ ธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์)
- ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1
แล้ว จึงจะมีสทิ ธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะที่ 2 – 5 (สัมภาษณ์)
สาหรับวัน เวลา สถานทีส่ อบ
สัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง ณ กรมการท่องเที่ยว
และทาง www.tourism.go.th

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ ที่ จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ ผ่า นการเลื อกสรรจะต้ องเป็ น ผู้ที่ ผ่ านการทดสอบสมรรถนะ
ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ
ทุกองค์ประกอบโดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1
/เท่ากันอีก ...

-4เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน
อีกจะให้ผู้ที่เลขประจาตัวสอบลาดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูง กว่า
6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมการท่องเที่ยว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับที่สอบได้ ณ กรมการท่องเทีย่ ว
และทาง www.tourism.go.th โดยบัญ ชีร ายชื่อดัง กล่าวให้ใช้ได้ไม่ เ กิ น 2 ปี นับ แต่วันประกาศขึ้นบัญ ชี
แต่ถ้ามีการเลือกสรรพนักงานราชการในตาแหน่งเดียวกัน และลักษณะงานที่ปฏิบัติเดียวกันนีอ้ กี และได้ขนึ้ บัญชี
ผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกัน และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเดียวกันในครัง้ นี้
เป็นอันยกเลิก
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างตามที่กรมการท่องเที่ยวกาหนด
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2557

ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งนิติกร
กลุ่มนิติการ กองกลาง
(กองนิติการ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

1. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง
พิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ
นิติศาสตร์
2. การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ
วินัยราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
การวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
3. การดาเนินการทางคดีและการดาเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง
4. จัดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
5. ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สาขาภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ.นครราชสีมา) สาขาภาคใต้เขต 1 (จ.สงขลา)
และสาขาภาคใต้เขต 2 (จ.ภูเก็ต)
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความสามารถ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
จานวน
ค่าตอบแทน
อัตราว่าง

- มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปริญญาตรี
ความสามารถทางด้านกฎหมาย
เดือนละ
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ 18,000 บาท
และมีความรูค้ วามสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
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