
 

 

 

 

ประกาศส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

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

   ด้วยส านักงานยุติธรรมจังหวัด ชัยภูมิ  จะด าเนินการสอบคัด เลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล 

เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 จงึประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรจ้ำง และเงินเดือนที่จะได้รับ   

  ๑.๑  ต าแหน่งนิตกิร (วุฒิปริญญาตรี) 

     อัตราเงนิเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพช่ัวคราว 3,320 บาท รวมอัตราเงินเดือน

จ านวน 15,000 บาท  จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒. ระยะเวลำกำรจ้ำง 3 ธันวาคม ๒๕๕5 ถึง ๓๐ กันยายน 2556 

 ๓.  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)  

 ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

      (๑)  มีสัญชาติไทย  

   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี   

   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

   (๔)  ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตดิตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  

ในพรรคการเมอืง       

   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  

    (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ 

 ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ ต ำแหน่ง นิติกร ได้รับปริญญาตรี  หรือ

คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิตศิาสตร์ 

 / การรับสมัครสอบ.... 
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 ๕.  กำรรับสมัครสอบ  

  ๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัด

ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 19  พฤศจิกำยน  ๒๕๕5  ถึงวันที่ 21 พฤศจิกำยน  ๒๕๕5 ในวัน เวลาราชการ   

ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐น.  

    ๕.๒  ค่าสมัครสอบ 

   ไม่มคี่าธรรมเนียมในสมัครสอบ 

  ๕.๓  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ  

  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน  

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 

            (๒)  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศกึษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

(๔) ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ  

   (5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบส าคัญ

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๖.  เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 

  ๖.๑ ผูส้มัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 

ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร

ไม่วา่ด้วยเหตุใด ๆ หรอืวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมี

ผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ

การสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผูน้ั้น  

    ๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔. โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ

ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ   

๗.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ และวัน เวลำ สถำนท่ีสอบ  

      ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา  สถานที่สอบ 

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใน วันท่ี 23 พฤศจกิำยน ๒๕๕5 ณ ส ำนักงำนยุติธรรม  จังหวัดชัยภูมิ 

๘.  หลักสูตรและวิธีกำรสอบ (เอกสารแนบ ๒)  

๙.  เกณฑ์กำรตัดสิน 

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๖๐% 

/10.การขึ้นบัญชี...
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 ๑๐. กำรข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได ้

  ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงล าดับที่จากผู้ ได้คะแนนสอบสูงสุด 

ลงมาตามล าดับในกรณีที่มผีูส้อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่

สูงกว่า   

      ๑๐.๒  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึน้บัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแตว่ันขึน้บัญชี 

    ๑๑. กำรจัดจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้ 

  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามจ านวนต าแหน่งข้อ ๑ 

 

       

     ประกาศ  ณ  วันที่   12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕5 

 

 

 

    (นายณรงค์  ข าเพชร) 

     หัวหน้าส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

 


