
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกำศส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
เรื่อง  รบัสมัครสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิัตงิาน และต าแหน่งเจา้หน้าที่ศาลยุตธิรรมปฏิบตัิงาน  
     

  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๓๑ มนีาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ส านักงานศาลยุติธรรมด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม            
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 และหนังสือส านักงาน ก.พ.                
ที่ นร 1004.1/ว 1๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 255๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. ต ำแหน่งทีจ่ะบรรจุและแต่งต้ังเงินเดือนที่จะได้รับและจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก 
 

ต ำแหน่ง(ระดับปฏิบัติงำน) 
จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง  

ครั้งแรก (อัตรำ) 
อัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิ 

(บำท) 
หมำยเหต ุ

1. ต าแหน่งเจ้าพนกังาน
การเงินและบัญช ี

5 ๑๑,๕๐๐ – ๑2,650 วุฒิ ปวส. สาขาวิชา
ตามที่ระบุไว้แนบทา้ย
ประกาศ 

อัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบบัที่ ๕) 2. ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ศาล

ยุติธรรม 
30 ๙,๔๐๐ – 10,340 

10,840 – 11,930 
๑๑,๕๐๐ – ๑2,650 
 
 

วุฒิ ปวช.  
วุฒิ ปวท. 
วุฒิ ปวส. 
สาขาวิชาตามที่ระบุ
ไว้แนบท้ายประกาศ 

 

 ๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  

 ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้  

 

   ก. คุณสมบัติทั่วไป  
 (๑) มีสัญชาติไทย  

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

/ข. ลักษณะ... 
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 ข. ลักษณะต้องห้ำม  
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  
 (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (๖) เป็นบคุคลล้มละลาย  
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้               
หรือตามกฎหมายอื่น  
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ  
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) 
หรือ (11) ก.ศ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) 
ผูน้ั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 

 ๓.๒ คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 
 
 
 

/๔. การรับสมัครสอบ... 
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 ๔. กำรรับสมัครสอบ 
 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่
วันที่ 9 มิถุนำยน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน ๒๕๕๗ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่ 
www.ojoc.coj.go.th/exam แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนี้ 
 (1) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบ
จะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (2) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงใน Diskette 
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงใน Diskette ใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 (๓) น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย          
ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนำยน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม ๒๕๕๗ ภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร กำรรับสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
สอบแข่งขันเรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น 
 (4) หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้ ผู้สมัครสามารถ
เดินทางมาสมัครได้ที่ส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตของส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ตามวันท่ี
ก าหนด ในวันและเวลาราชการ 
 ๔.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ ๓30 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๓00 บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมคา่บริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท  
 ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๔.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวผู้ช าระค่าธรรมเนียมสอบ  
 ๔.4 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครเพ่ือน ำไปใช้เปนนหลักาำนในกำรเข้ำสอบ โดยให้ผู้สมัคร
เข้าไปที่ www.ojoc.coj.go.th/exam เพื่อพิมพ์ใบสมัคร และใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้เข้ารับการสอบพร้อม
กรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แล้วพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจ าตัวสอบ  
 ๕. เงื่อนไขกำรสมัครสอบ 
 ๕.๑ ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้มำกกว่ำ 1 ต ำแหน่ง 
 ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของ 
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภำยใน 
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 30 มิถุนำยน ๒๕๕๗ ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                  
ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษา 

/ไม่ตรงตาม... 

http://www.ojoc.coj.go.th/exam
http://www.ojoc.coj.go.th/exam
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ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและ
ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 ๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น 
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
 ๕.๔ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขัน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้  
ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักาำน ซ่ึงผู้สมัครสอบน ำมำยื่น
ไม่ตรงหรือไม่เปนนไปตำมประกำศรับสมัครสอบ ส ำนักงำนศำลยุติธรรมจะถือว่ำผู้สมัครสอบเปนนผู้ขำด
คุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งน้ีมำต้ังแต่ต้น และส ำนักงำนศำลยุติธรรมจะไม่ประกำศขึ้นบัญชีผู้ที่
ขำดคุณสมบัติดังกล่ำว และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
 

 ๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ 
 ส านักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th หรือ www.ojoc.coj.go.th/exam 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 
  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี ๓ ภาค ดังนี้ 

๗.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ไป (ภำค ก.) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามที่ได้ก าหนดไว้   
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

๗.๒ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใชเ้ฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 

๗.๓ ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)  
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้  
 ทั้งนี้ ก าหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านภาค ก. จะต้องสอบวิชาความสามารถทั่วไป
และวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษไดค้ะแนนไมต่่ ากวา่รอ้ยละ ๕๐  
และผู้ที่สอบผ่านภาค ข. จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งในภายหลัง ทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th หรือ www.ojoc.coj.go.th/exam 

/8. เกณฑ์กำรตัดสิน... 

http://www.ojoc.coj.go.th/
http://www.ojoc.coj.go.th/
http://www.ojoc.coj.go.th/exam
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 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชา
ภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และ
ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

 

 9. ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแขง่ขันได ้ 
 9.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ช าระเงินก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าเวลา
ช าระเงินยังตรงกันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า  
 9.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่          
วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว        
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  
 

 10. กำรบรรจุและแต่งต้ัง  
 10.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งตามล าดับที่ ในบัญชี             
ผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามที่
ระบุไว้ในข้อ ๑  
 10.๒ ส านักงานศาลยุติธรรมไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภทซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่    30    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(นายภัทรศกัดิ ์วรรณแสง) 

เลขาธกิารส านักงานศาลยตุธิรรม 
 

 
 
 
 
 
 

วสันต์  คัด/ทาน 

ส ำเนำถูกต้อง 
(ลงช่ือ) วสันต์  อนุมาศ 
(นายวสันต์  อนุมาศ) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

วสันต์  ร่าง/พิมพ์/ทาน 
...............ตรวจ 

(ลงชื่อ)   ภัทรศักดิ์ วรรณแสง 
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ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 
 

1. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลกั 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การตัดสินใจอยู่
ภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

๑.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (1) วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) รับและจ่ายเงิน ตรวจสอบและออกเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงิน

ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
 (3) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานตามภารกิจ

ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (4) รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการจัดท างบประมาณประจ า สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุน 

ให้การท างบประมาณประจ าปีของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 (5) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงินและเก็บรวบรวม เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน

มีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ และสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบในภายหน้า 
 (6) ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา เพ่ือหน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพ 
 (7) จัดท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
และงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงในการด าเนินงาน 
 (8) ศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
 (9) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 (10) ประสานงานกับหน่วยภายใน หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานการเงินและบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 (11) ศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 
 

/1.2 ด้ำนกำรบริกำร... 
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๑.๒ ด้ำนกำรบริกำร 
 (1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่

หน่วยงานราชการ เอกชร ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการติดต่อราชการศาลยุติธรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 

 (2) ช่วยสืบค้นข้อมูล ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 (3) ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 

2. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน  
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
 

ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้ 

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 1.1 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  (ก) ด้านการคิดค านวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด

ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ 

  (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์รูปภาพ 
สถานการณ์ หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 

 1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
  (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจ

กับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้ง
การสรุปความและตีความ และ 

  (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียน
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 

 

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
 ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระส าคัญ

ของข้อความในระดับเบื้องต้น 
 
 

/ภำคควำมรู้... 
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ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ 
 ก. ควำมรู้เก่ียวกับกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ข. ควำมรู้ที่จ ำเปนนในกำรปฏิบัติงำน 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ 
 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  - ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2544 และ          
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ
และเงินกลาง พ.ศ. 2556 
 (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

ค. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 โดยวิธีสัมภาษณ ์(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ 
อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของ
ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ต าแหนง่เจ้าหน้าที่... 
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ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ศำลยุติธรรมปฏิบัติงำน 

1. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ศำลยุติธรรมปฏิบัติงำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลกั 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการศาล ตามแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การตัดสินใจอยู่ภายใต้การก ากับ 
แนะน า และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

๑.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(1) วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
(2) ปฏิบัติงานธุรการในศาลยุติธรรม อาทิ งานรับฟ้อง งานออกหมาย งานเก็บส านวนความ

และเอกสาร งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ งานหน้าบัลลังก์ งานไกล่เกลี่ยประนีประนอม         
งานสารบบและค าพิพากษา งานด าเนินคดีหลังค าพิพากษา งานผู้พิพากษาสมทบ งานกิจการพิเศษ      
งานค าวินิจฉัย งานบังคับคดี งานคุมประพฤติ งานช่วยอ านวยการและบริหารทั่วไป งานสารบรรณ      
งานบุคคลเบื้องต้น งานประกาศและสถิติ งานห้องสมุด งานข้อมูลและสารสนเทศ งานดูแลบ ารุงรักษา
และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องอาคารสถานที่และยานพาหนะ และ            
งานอื่นๆ โดยด าเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างโต้ตอบ บันทึกข้อมูล จดรายงาน ย่อเรื่อง    
คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน ตรวจสอบ ถอดเทป จัดเก็บ ค้นหา สืบค้น รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล
เอกสาร จัดท ารายงาน เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(3) ศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

(5) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานธุรการด้านต่างๆ ในศาลยุติธรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

(6) ศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

๑.๒ ด้ำนกำรบริกำร 
(1) ให้ค าแนะน าเกี ่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติงานที ่อยู ่ในความรับผิดชอบเบื ้องต้น              

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการติดต่อราชการศาลยุติธรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

(2) ช่วยสืบค้นข้อมูล ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

/(3) รว่มจดั.. 
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 (๓) ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

 

2. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ศำลยุติธรรมปฏิบัติงำน  
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(2)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

(3)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้ 

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 1.1 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  (ก) ด้านการคิดค านวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด

ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ 

  (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์รูปภาพ 
สถานการณ์ หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 

 1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
  (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจ

กับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้ง
การสรุปความและตีความ และ 

  (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียน
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 

 

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
 ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระส าคัญ

ของข้อความในระดับเบื้องต้น 
/ภำคควำมรู้.. 
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ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ศำลยุติธรรมปฏิบัติงำน 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ 
 ก. ควำมรู้เก่ียวกับกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ข. ควำมรู้ที่จ ำเปนนในกำรปฏิบัติงำน 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป 
  (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 
  (3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 


