
สําเนา 
 
 

ประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

ตําแหนงนิติกร 
______________________ 

 

ดวยสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป  
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 
2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุมงาน  และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 26 กันยายน 
2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1. ช่ือตําแหนงท่ีรับสมัคร ลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ   
                  ตําแหนงนิติกร กลุมงานบริหารท่ัวไป 
                  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร  ดังนี้ 

    คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ  สําหรับผูท่ีผานการเลือกสรรและไดรับการเรียกตัวเขารับการจัดจาง ในวันท่ีทํา

สัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.    
วาดวยโรค 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูมีสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานราชการ ปรากฏตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 
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3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
      ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมการเจาหนาท่ี ชั้น 3 อาคาร 1 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแตวันท่ี 21 ถึง 30 มีนาคม 
2561 ในวันและเวลาราชการ      

     3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซม. โดยถาย

ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
  (2) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ 
วันท่ี 30 มีนาคม 2561 

  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  (4) ใบแสดงการผานเกณฑทหาร หรือ สด.8 (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) 
  (5) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
  ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อ

กํากับไวดวย  

     3.3 หลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม 
      สําหรับผูท่ีผานการเลือกสรรและไดรับการเรียกตัวเขารับการจัดจางจะตองนําใบรับรอง

แพทยซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นในวันท่ีจะ
กําหนดดวย  

 3.4 คาสมัครสอบ 
       ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบในอัตรา 100 บาท เม่ือสมัครแลว    

คาสมัครสอบจะไมจายคืนให   
 3.5 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย 
 

4. การประกาศรายช่ือผูเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
              สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะประกาศรายชื่อผูเขารับการประเมินภาค ก. และประกาศวัน เวลา 
สถานท่ีในการสอบ ภาค ก. ในวันท่ี 10 เมษายน 2561 ณ ปายปดประกาศกลุมการเจาหนาท่ี ชั้น 3 อาคาร 1 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทาง www.oap.go.th  
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5. การประกาศวัน เวลาสอบ 
    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะดําเนินการสอบภาค ก ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 ดําเนินการ

สอบภาค ข ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 
   ท้ังนี้ สถานท่ีสอบจะประกาศใหทราบตอไป 
 

6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
    ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

7. เกณฑการตัดสิน 
   - ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60   

   - การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร ใหเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ   

ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาได

คะแนนภาค ข เทากัน ใหผูไดรับคะแนนสอบภาค ก มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนสอบภาค ก    

ยังเทากันอยูอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

   - การจัดจางจะเรียกรายงานตัวตามลําดับท่ีของผูผานการเลือกสรรท่ีไดข้ึนบัญชีไวตามจํานวน

ตําแหนงวางในครั้งแรกท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร   
 

 8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

        สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบตามเกณฑ

การตัดสิน  ณ ปายปดประกาศ กลุมการเจาหนาท่ี ชั้น 3 อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต       

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทาง www.oap.go.th     

                   โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือครบกําหนด 2 ปนับแตวันประกาศ  
ข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี 

 

9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
    การจัดจางจะเรียกรายงานตัวตามลําดับท่ีของผูผานการเลือกสรรท่ีไดข้ึนบัญชีไวตามจํานวน

ตําแหนงวางในครั้งแรกท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร ผูผานการเลือกสรรจะตองนําหลักฐานแสดงตนและ
ใบรับรองแพทยตามขอ 3.3 ไปดําเนินการทําสัญญาจางตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะกําหนด 

 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี          มีนาคม  พ.ศ.  2561 

 
 
 
                    (นางรัชดา  เหมปฐวี) 
                            รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 
         เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 
 
 

http://www.oap.go.th/


รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปตําแหนงนิติกร 

ลงวันท่ี         มีนาคม  พ.ศ.  2561 
 

 

ตําแหนง  นิติกร 

กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา 
คาตอบแทน 18,000  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจาง  ตามความเหมาะสมของสวนราชการภายใตระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2560 – 2563 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับวุฒิปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต (จะตองเปนคุณวุฒิท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแลว) 
 

ลักษณะงาน 
 ศึกษาวิเคราะหและชวยยกรางกฎหมายเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี กฎกระทรวง คําสั่ง 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการชวยยกรางสัญญา MOU MOA และจัดทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ ศึกษา
วิเคราะหปญหาการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี งานดานคดีแพงและคดีลมละลาย    
งานคดีปกครอง งานคดีอาญา ปฏิบัติการอ่ืนใดตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ ปส. 
ประสานงานกับกองตาง ๆ ของ ปส. และหรือสวนราชการอ่ืน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับ งานคดีแพงและคดีลมละลาย ประมวลพยานหลักฐานเพ่ือยื่นฟองคดี , 
ประสานงานทางคดีรวมกับพนักงานอัยการ, เปนพยานเบิกความในชั้นศาล, เปนผูแทนคดีเพ่ือลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความในชั้นศาลและบังคับคดี ดําเนินการในชั้นบังคับคดีในคดีแพงหรือคดีลมละลายยื่นคํารอง
ขอชําระหนี้, ดําเนินการตาง ๆ ในคดีลมละลาย การดําเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ (ในสวนคดีแพง) ฯลฯ 
งานคดีปกครอง ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง แจงคําสั่งทางปกครอง ออกมาตรการบังคับทางปกครอง 
บังคับคดีปกครอง, ดําเนินการตางๆ ในคดีปกครอง เชนฟองคดีทางปกครอง หรือแกฟองคดีปกครอง,        
การดําเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการ (ในสวนคดีปกครอง), รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ งานคดีอาญา ประมวลพยานหลักฐานเพ่ือฟอง
คดีอาญา, แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในคดีท่ี ปส. เปนผูเสียหาย, ประสานงานรวมกับพนักงาน
อัยการเปนพยานเบิกความในชั้นศาลในคดีอาญา ฯลฯ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชาหรือสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติมอบหมาย 
 

สมรรถนะ 
 1.  มีความรูเก่ียวกับ กฎหมายสารบัญญัติ เชนกฎหมายแพง, อาญา, ปกครอง กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
เชนวิธีพิจารณาความแพง , วิธีพิจารณาความอาญา 
 2.  มีความรูและความสามารถหรือทักษะในการ ใชคอมพิวเตอรไดในระดับดี 
 3.  มีปฏิภาณไหวพริบและมนุษยสัมพันธดี 
 
 

/วิธกีาร... 
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วิธีการประเมิน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี ้
      สํานักงานฯ   จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผูสมัคร  ดังนี้   

  (1) ภาค ก ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 100 
คะแนน    สวนท่ี 1 ปรนัย คะแนนเต็ม 80 คะแนน  

   กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ.2547 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และภาษาอังกฤษ 

     สวนท่ี 2 อัตนัย คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
     พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  

 

(2) ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 
คะแนน จะประเมินเพ่ือพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติและประสบการณในการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขารับการประเมิน และจาก
การสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ไดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความรูเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ทวงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

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