
 

 

 

 
 

ประกาศสํานักงานศาลปกครอง 
เรื่อง    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานราชการศาลปกครอง  

 
  
 

 ดวยสํานักงานศาลปกครองมีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจางเปน
พนักงานราชการศาลปกครองในตําแหนงตาง ๆ 
  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๑ ขอ ๑๓ และขอ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการ 
ฝายศาลปกครอง วาดวยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๔ ของระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยเงินคาครองชีพลูกจางของสํานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ขอ ๓ และ ขอ ๖ ของประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 
ตําแหนงและลักษณะงานเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ขอ ๖ ของประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันท่ี  
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคําสั่ งสํานักงานศาลปกครอง ท่ี  ๕๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  
เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการฝายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ประกอบ 
คําสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เรื่อง ใหขาราชการฝายศาลปกครอง 
รักษาการในตําแหนง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานราชการศาลปกครอง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร และจํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 
 ๑.๑ ตําแหนงพนักงานธุรการ (บุคคลท่ัวไป) จํานวน ๓ อัตรา 
 ๑.๒ ตําแหนงพนักงานธุรการ (คนพิการ) จํานวน ๑ อัตรา 
 ๑.๓ ตําแหนงพนักงานเดินหมาย จํานวน ๓ อัตรา 
 ๑.๔ ตําแหนงพนักงานคอมพิวเตอร จํานวน ๒ อัตรา 

 

๒.  หนาท่ีและลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 

๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 ๓.๑ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ซ่ึงสํานักงานศาลปกครอง
นํามาใชบังคับโดยอนุโลม  
  (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

/(๖) ไมเปน... 

สําเนาคูฉบับ 



๒ 
 

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร สํานักงานศาลปกครองไมรับสมัครสอบคัดเลือก และไมอาจ 
ใหเขาสอบคัดเลือกได ท้ังนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 

๔.  ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 

๕.  การรับสมัครสอบ 
 ๕.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี ๑๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระบบจะปดการรับสมัคร 
เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) เปดเว็บไซต http://www.admincourt.go.th หัวขอ ขาวสมัครงาน เลือก 
“ระบบสมัครงานออนไลน” หรือ https://admincourt.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “สมัครสอบ”  
  (๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
  (๓) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผน หรือ 
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล  
  ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 
 ๕.๒ นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บ
หลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย  ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียม
ในการสมัครสอบเรียบรอยแลวภายในวันและเวลาท่ีกําหนด 
 ๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จาํนวน ๒๓๐ บาท ซ่ึงประกอบดวย 
  (๑) คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท 
  (๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
  คาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
  สําหรับผูสมัครในตําแหนงพนักงานธุรการ (คนพิการ) สํานักงานศาลปกครอง 
ไมเก็บคาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก แตผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการ 
ทางอินเทอรเน็ต จาํนวน ๓๐ บาท ท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 ๕.๔ ภายหลังจากปดรับสมัครสอบ สํานักงานศาลปกครองจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบท่ีครบถวนถูกตอง และประกาศรายชื่อผูสมัครสอบตอไป 
 
 
 /๖.  เง่ือนไข… 

 

http://www.admincourt.go.th/
https://admincourt.thaijobjob.com/


๓ 
 

๖.  เง่ือนไขในการรบัสมัครสอบ 
 ๖.๑ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ในตําแหนงท่ีสมัครสอบ ตามขอ ๓.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของวุฒิท่ีใชในการสมัครของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรของวุฒิท่ีใชในการสมัครของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
 ๖.๒ การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔  
ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๖.๓ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน 
ในการสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ  
หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานศาลปกครองจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแตตน  
 ๖.๔ เปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร และติดตามประกาศ 
ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการสอบคัดเลือก 
 ๖.๕ ในกรณีท่ีมีความจําเปน อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ได 
ตามความเหมาะสม 
 

๗.  การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 สํานักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ โดยผูสมัครสามารถตรวจสอบรายช่ือไดตั้ งแต วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปนตนไป  
ทางเว็บไซต http://www.admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com    
 

๘.  วิธีการสอบคัดเลือก 
 สํานักงานศาลปกครองจะดําเนินการสอบคัดเลือก โดยการทดสอบ ๒ ภาค ดังนี้ 
 ๘.๑ ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ผูสมัครสอบคัดเลือกในตําแหนงใด ตองเขารับการทดสอบในตําแหนงนั้น ตามท่ีกําหนด
ไวในเอกสารแนบทายประกาศ 
 ๘.๒ ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 ท้ังนี้ สํานักงานศาลปกครองจะดําเนินการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน และเม่ือประกาศรายช่ือผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว  
จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 
 
 
 
 
  /๙.  เอกสารหลักฐาน… 

 

http://www.admincourt.go.th/


๔ 
 

๙.  เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนใหกับสํานักงานศาลปกครอง 
 ผูท่ีสอบผานภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว จะตองสงเอกสารหลักฐาน 
ไปใหกับสํานักงานศาลปกครอง ดังนี้ 
 ๙.๑ ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา 
ถายไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไวท่ีมุมบนดานขวา และลงลายมือชื่อในตอนทายของใบสมัครใหครบถวน 
 ๙.๒ สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
และ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 
คือ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 ๙.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๙.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๙.๕ สําเนาใบอนุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนตสวนบุคคล (เฉพาะผูสมัครตําแหนง
พนักงานเดินหมาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๙.๖ สําเนาสมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือ
ทางรางกายเทานั้น จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครตําแหนงพนักงานธุรการ (คนพิการ)) 
 ๙.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน หนังสือรับรองการฝกงาน หนังสือรับรองการทํางาน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญ 
การสมรส หลักฐานซ่ึงแสดงวาผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน (เฉพาะผูสมัครสอบฯ เพศชาย) 
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ และใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา 
“สําเนาถูกตอง” ลงลายมือชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาในทุกหนาของ
สําเนาเอกสาร 
  ท้ังนี้  ใหผูท่ีสอบผานภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง นําเอกสารหลักฐาน 
ตามขอ ๙.๑ - ๙.๗ จัดสงใหสํานักงานศาลปกครองทางไปรษณียลงทะเบียน โดยจาหนาซอง ดังนี้  
“สมัครสอบตําแหนง...........................” กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สํานักบริหารงานบุคคลสํานักงานศาลปกครอง 
สํานักงานศาลปกครอง  เลขท่ี ๑๒๐ หมูท่ี ๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
 สําหรับกําหนดวันสงเอกสารหลักฐาน สํานักงานศาลปกครอง จะแจงใหทราบในวันประกาศ
รายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง 
 

๑๐.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในแตละภาคตามวิธีการสอบคัดเลือก 
ไม ตํ่ากวารอยละ ๖๐ แลวจัดเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผูสอบผานการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน  
ใหผูท่ีไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง
ยังเทากันอีก ใหเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบคัดเลือกจากนอยไปมาก 
 

๑๑.  การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
 สํานักงานศาลปกครองจะข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศ
ข้ึนบัญชี แตถาสํานักงานศาลปกครองจัดใหมีการสอบในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการข้ึนบัญชีใหมแลว  
หรือมีการประกาศยกเลิกบัญชีดังกลาว บัญชีผูผานการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

/๑๒.  เง่ือนไขการจาง… 
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