สําเนาคูฉบับ
ประกาศสํานักงานศาลปกครอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการศาลปกครอง
ด วยสํ านั กงานศาลปกครองมี ความประสงค จะรั บสมั ครสอบคั ดเลื อกบุ คคล เพื่ อจ างเป น
พนักงานราชการศาลปกครองในตําแหนงตาง ๆ
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แห งพระราชบั ญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ข อ ๑๑ ข อ ๑๓ และข อ ๑๗ ของระเบี ยบคณะกรรมการข าราชการ
ฝายศาลปกครอง วาดวยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔ ของระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยเงินคาครองชีพลูกจางของสํานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๓ และ ขอ ๖ ของประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ตําแหนงและลักษณะงานเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอ ๖ ของประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันที่
๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๔ และคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานศาลปกครอง ที่ ๕๙/๒๕๖๕ ลงวั น ที่ ๘ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๕
เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการฝายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ประกอบ
คําสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เรื่ อง ใหขาราชการฝายศาลปกครอง
รั กษาการในตํ าแหน ง จึ งประกาศรั บสมั ครสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ า งเป น พนั ก งานราชการศาลปกครอง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร และจํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
๑.๑ ตําแหนงพนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป) จํานวน ๓ อัตรา
๑.๒ ตําแหนงพนักงานธุรการ (คนพิการ) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหนงพนักงานเดินหมาย จํานวน ๓ อัตรา
๑.๔ ตําแหนงพนักงานคอมพิวเตอร จํานวน ๒ อัตรา
๒. หนาที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ)
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งสํานักงานศาลปกครอง
นํามาใชบังคับโดยอนุโลม
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
/(๖) ไมเปน...

๒
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร สํานักงานศาลปกครองไมรับสมัครสอบคัดเลือก และไมอาจ
ใหเขาสอบคัดเลือกได ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ)
๔. ความรูความสามารถที่ตองการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ)
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระบบจะปดการรับสมัคร
เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) เป ดเว็ บไซต http://www.admincourt.go.th หั ว ข อ ข า วสมั ค รงาน เลื อ ก
“ระบบสมัครงานออนไลน” หรือ https://admincourt.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “สมัครสอบ”
(๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิ มพ แบบฟอร มการชํ าระเงิ น ลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํ านวน ๑ แผ น หรื อ
หากไมมเี ครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอร มการชําระเงิน หรื อบันทึกขอมูลลงในสื่ อบันทึกขอมูลใหมได อีก แต จะไม สามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
๕.๒ นํ าแบบฟอรมการชําระเงิ นไปชํ าระเงินเฉพาะที่เ คานเ ตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเ ก็บ
หลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียม
ในการสมัครสอบเรียบรอยแลวภายในวันและเวลาที่กําหนด
๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สํ า หรั บ ผู ส มั ค รในตํา แหนงพนั กงานธุ ร การ (คนพิก าร) สํ า นักงานศาลปกครอง
ไม เ ก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการสอบคั ด เลื อ ก แต ผู ส มั ค รต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มธนาคารรวมค า บริ ก าร
ทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท ที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
๕.๔ ภายหลั งจากป ดรั บสมั ครสอบ สํ านั กงานศาลปกครองจะกํ าหนดเลขประจํ าตั วสอบ
ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบที่ครบถวนถูกตอง และประกาศรายชื่อผูสมัครสอบตอไป
/๖. เงื่อนไข…

๓
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู ส มั ครสอบจะต องเปน ผูมีวุฒิการศึก ษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตํา แหน ง
ในตําแหนงที่สมัครสอบ ตามขอ ๓.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวั นป ดรั บสมัค รสอบ คื อ วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของวุฒิที่ใชในการสมัครของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของวุฒิที่ใชในการสมัครของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
๖.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูก ตอ งของขอ มูล ดัง กลา ว ตามพระราชบัญ ญัติวา ดว ยธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส พ.ศ. ๒๕๔๔
ดั ง นั้ น หากผู สมั ครสอบจงใจกรอกข อมู ลอั นเป นเท็ จ อาจมี ความผิ ดฐานแจ งความเท็ จต อเจ าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๓ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน
ในการสมัค รใหถูก ตอ งครบถว นตรงตามความเปน จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือหลักฐานอื่นใดซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานศาลปกครองจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแตตน
๖.๔ เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร และติดตามประกาศ
ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
๖.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ที่กําหนดไวในประกาศนี้ได
ตามความเหมาะสม
๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ ยวกั บการสอบ โดยผู สมั ครสามารถตรวจสอบรายชื่ อได ตั้ งแต วั นที่ ๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๕ เป น ต นไป
ทางเว็บไซต http://www.admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com
๘. วิธีการสอบคัดเลือก
สํานักงานศาลปกครองจะดําเนินการสอบคัดเลือก โดยการทดสอบ ๒ ภาค ดังนี้
๘.๑ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ผูสมัครสอบคัดเลือกในตําแหนงใด ตองเขารับการทดสอบในตําแหนงนั้น ตามที่กําหนด
ไวในเอกสารแนบทายประกาศ
๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ)
ทั้ งนี้ สํ านั กงานศาลปกครองจะดํ าเนิ นการทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ ใช เฉพาะ
ตําแหนงกอน และเมื่อประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว
จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป

/๙. เอกสารหลักฐาน…

๔
๙. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นใหกับสํานักงานศาลปกครอง
ผู ที่ สอบผ านภาคความรู ความสามารถที่ ใชเฉพาะตํ าแหน งแล ว จะต องส งเอกสารหลั กฐาน
ไปใหกับสํานักงานศาลปกครอง ดังนี้
๙.๑ ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา
ถายไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไวที่มุมบนดานขวา และลงลายมือชื่อในตอนทายของใบสมัครใหครบถวน
๙.๒ สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และ สํา เนาระเบีย นแสดงผลการเรีย น (Transcript of Records) ที่แ สดงวา เปน ผูมีคุณ วุฒ ิก ารศึก ษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
คือ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๙.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๕ สํ าเนาใบอนุ ญาตขั บ รถชนิ ดรถจั กรยานยนต ส ว นบุ ค คล (เฉพาะผู ส มั ค รตํ า แหน ง
พนักงานเดินหมาย) จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๖ สําเนาสมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือ
ทางรางกายเทานั้น จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครตําแหนงพนักงานธุรการ (คนพิการ))
๙.๗ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน หนังสือรับรองการฝกงาน หนังสือรับรองการทํางาน
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญ
การสมรส หลักฐานซึ่งแสดงวาผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน (เฉพาะผูสมัครสอบฯ เพศชาย)
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ และใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา
“สํา เนาถูก ตอง” ลงลายมือชื่อ วัน ที่ และระบุเ ลขประจําตัว สอบกํากับ ไวมุมบนดา นขวาในทุกหนาของ
สําเนาเอกสาร
ทั้งนี้ ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง นําเอกสารหลักฐาน
ตามข อ ๙.๑ - ๙.๗ จั ด ส ง ให สํ า นั ก งานศาลปกครองทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย น โดยจา หนา ซอง ดัง นี้
“สมัครสอบตําแหนง...........................” กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สํานักบริหารงานบุคคลสํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมูที่ ๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สําหรับกําหนดวันสงเอกสารหลักฐาน สํานักงานศาลปกครอง จะแจงใหทราบในวันประกาศ
รายชื่อผูผานการสอบภาคความรู ความสามารถที่ ใชเฉพาะตําแหน งอี ก ครั้งหนึ่ ง
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาคตามวิธีการสอบคัดเลือก
ไม ต่ํ า กว า ร อยละ ๖๐ แล วจั ด เรี ย งตามลํ าดั บ คะแนนรวมของผู สอบผ านการสอบคั ดเลื อกเพื่ อวั ดความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากั น
ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง
ยังเทากันอีก ใหเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบคัดเลือกจากนอยไปมาก
๑๑. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
สํานักงานศาลปกครองจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศ
ขึ้นบัญชี แตถาสํานักงานศาลปกครองจั ดใหมีการสอบในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการขึ้นบัญชีใหมแล ว
หรือมีการประกาศยกเลิกบัญชีดังกลาว บัญชีผูผานการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก
/๑๒. เงื่อนไขการจาง…

