
 
 

( สําเนา ) 
 

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม 
เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 
 

  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘           
เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ 
ตามความใน ข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
สํ านักงานศาล ยุติ ธรรม  พ .ศ .  ๒๕๔๔  และหนั งสื อสํ านักงาน  ก .พ .  ที่  นร  ๑๐๐๔/ว  ๑๗  
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เร่ือง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  ๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก 
       - ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับ
อัตราเงินเดือนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท 
       - จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก ๔ อัตรา 
 

  ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

  ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 

       (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 

    (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
       (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.    
 

/(๓) เป็นผู้อยู่ใน... 



- ๒ - 
 

       (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
       (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
       (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  
       (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
 

   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม            
ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.ศ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และ     
ในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และ
ต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการศาลยุติธรรมได้ก็ต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้         
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
      ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ๔. การรับสมัครสอบ 
      ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยรับสมัคร ตั้ งแต่ วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึ งวันที่  ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๘  
ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ojoc.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด  ดังนี้ 
 
 

/(๑) กรอกข้อความ... 



- ๓ - 
 

   (๑) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบ        
จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ
หากไม่มีเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้ังที่สมบูรณ์แล้วได้ 
      ๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น 
      ๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
             (๑) กรณีผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
         - ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท 
         - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท  
             (๒) กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๕๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
         - ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท 
         - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท  
   ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบท้ังสองกรณีดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้     
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
      ๔.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับหมายเลขผู้ชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ ส่วนเลขประจําตัวสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะกําหนดให้    
ในภายหลัง 
 

  ๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
      ๕.๑ ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 
      ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สมัครสอบ 
       

/๕.๓ กรณีผู้สมัครสอบ… 



- ๔ - 
 

      ๕.๓ กรณีผู้สมัครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. หรือได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      ๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ        
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ               
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 

      ๕.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืน        
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น และสํานักงานศาลยุติธรรมจะไม่ประกาศข้ึนบัญชีผู้ที่          
ขาดคุณสมบัติดังกล่าว และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
      สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th และ ojoc.thaijobjob.com 
 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
    หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๓ ภาค ดังนี้ 

      ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามที่ได้กําหนดไว้
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
      ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่ (ภาค ข.) (คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามที่
ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
      ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามที่ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
      ๘.๑ กําหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้
เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ของ ก.พ.) และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. จะต้องสอบวิชาความสามารถท่ัวไปและ 
 

/วิชาภาษาไทย... 
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วิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๕๐ และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ข. จะต้องได้คะแนนภาค ข. ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๘.๒ สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ทาง
เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th และ ojoc.thaijobjob.com ก่อน ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. 
และภาค ข. ดังกล่าวข้างต้นจะยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค. โดยกําหนดให้ผู้ที่สอบผ่าน
ทั้งภาค ก.และภาค ข. ส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบ
คุณสมบัติก่อน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ข้อ ๓ เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบภาค ค. 
ต่อไป โดยสํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง           
(ภาค ค.) วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ   
ในภายหลัง ทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th และ ojoc.thaijobjob.com 
      ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านฯ ดังกล่าว หากส่งใบสมัครและเอกสารที่เก่ียวข้องเกินกําหนด
ระยะเวลา หรือไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัครหรือกรอกเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบภาค ค. (มติ ก.ศ. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
      ๘.๓ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องได้
คะแนนภาค ค. ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๘ .๔  ผู้ที่ ถือ ว่า เป็น ผู้สอบแข่งขันได้  จะต้องเป็น ผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และ  
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศในข้อ ๓ 
      อนึ่ง ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก . ) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) จะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ในกรณีที่มี             
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สอบผ่านฯ เช่น คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือตรวจพบว่าคุณวุฒิหรือเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สอบผ่านฯ นํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศน้ี หรือกรณีอื่น ๆ สํานักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าผู้สอบผ่านฯ เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สอบผ่านฯ รายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศนี้   
จะถือว่าผู้สอบผ่านฯ รายน้ัน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ
ราชการในตําแหน่งดังกล่าว 

 

  ๙. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
        ๙ .๑ สํานักงานศาลยุติธรรมจะรวมคะแนนเฉพาะคะแนนในภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) เท่านั้น 
        ๙.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ (เฉพาะคะแนนในการสอบ ภาค ข. และภาค ค.) ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน           
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า               
 

/ถ้าได้คะแนน... 
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ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้ที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าเวลาในการชําระเงินยังคงเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็น 
ผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
        ๙.๓ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วัน
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คร้ังนี้เป็นอันยกเลิก 
 

  ๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง 
        ๑๐.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและปัจจัยที่ได้รับ
อัตราเงินเดือนเพิ่ม ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ 
        ๑๐.๒ สํานักงานศาลยุติธรรมไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภทท่ีมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน 
 

 
   ประกาศ ณ วันที่   ๑๖   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
      (ลงชื่อ)       ภพ เอครพานิช 
         (นายภพ เอครพานิช) 
              รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน 

       เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สําเนาถูกต้อง 
  (ลงชื่อ)    อุทัย ไชยศิลป์ 
           (นายอุทัย ไชยศิลป์)         อุทัย  คัด/ทาน 
    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และหลักสูตรและวิธีการสอบ 
 

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ               
มีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานงานในงาน 
วิชาการเงินและบัญชี และวิชาการพัสดุ การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

  ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
      ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง 
การเงินทั้งในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินและเป็น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
      1.2 รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน  
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และ
ทันสมัย  
      1.3 จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่สํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด 
สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของ แต่ละ
หน่วยงาน  
      1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม และ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และจัดทําเป็นรายงานสรุปผล เพื่อใช้เป็นแนวทาง  
ในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม  
      1.5 วิเคราะห์ ตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน เอกสารสําคัญ  
การรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม  
ระเบียบปฏิบัติของราชการ  
      1.6 วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการและลูกจ้าง 
เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
      1.7 วิเคราะห์ตรวจสอบ การเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และอื่นๆ 
ของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อความถูกต้องและ เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  
      1.8 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทํารายงานการเงินต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา  
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
 
 

/๑.๙ ศึกษา…  
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      1.9 ศึกษา วิ เคราะห์ ตรวจสอบ และดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ และหน่วยงานมีทรัพยากรทางการบริหารท่ี
เหมาะสม และเพียงพอสําหรับการปฏิบัติราชการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด  
      1.10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์เก่ียวกับการพัสดุของ
สํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม  
      1.11 ศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนําเสนอ
หลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางานใน 
ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ  
      1.12 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบ  
การวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ 
การพัสดุเพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
อย่างต่อเนื่อง 
 

  ๒. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานในความรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของ
หน่วยงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม 
 

  ๓. ด้านการประสานงาน 
      ๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน 
อาทิ งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 
      ๓.๒ ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 
ในกระบวนการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานในด้านต่าง  ๆของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 

  ๔. ด้านการบริการ 
      4.1 ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบข้อคําถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ 
พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 
ในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น 
ประโยชน์สําหรับการดําเนินการที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง  
      4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
   

  / คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 

              ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 
      (๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
            (ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหา
เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ 
            (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์รูปภาพ 
สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ 
      (๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
            (ก ) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและ              
การทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ 
            (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา 
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 
  ๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
      ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจ
สาระสําคัญของข้อความในระดับเบ้ืองต้น 
                  กรณีผู้สมัครสอบเป็น ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก . )               
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปของ ก.พ. แล้ว ไม่ต้องสอบในภาคนี้ 
 

              ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ความรู้ที่จําเป็นในงาน  
   2.1.1 ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ    
   2.1.๒ การบริหารเงินและงบประมาณ  
   2.1.๓ การจัดทํา สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน  
 

/ 2.1.4 หลักการ... 
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   2.1.๔ หลักการและนโยบายการบัญชี  
   2.1.๕ มาตรฐานทางบัญชี  
   2.1.๖ นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย   
   2.1.๗ ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
  2.2 ความรู้เร่ืองกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย และ
ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
              ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน               
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตําแหน่ง  
 
 


