สําเนา
ประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหนงนิติกร
______________________
ดวยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน
2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน
2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนงที่รับสมัคร ลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบ
ตําแหนงนิติกร กลุมงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
2. คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ของผู มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข า รั บ การ
เลือกสรร ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไม เป นผู ดํา รงตํา แหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไล อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ สําหรับผูที่ผานการเลือกสรรและไดรับการเรียกตัวเขารับการจัดจาง ในวันที่ทํา
สัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูมีสิทธิสมัครจะตองมี คุณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหนงของพนักงานราชการ ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
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-23. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมการเจาหนาที่ ชั้น 3 อาคาร 1
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 21 ถึง 30 มีนาคม
2561 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซม. โดยถาย
ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร และสํ า เนาใบรายงานผลการศึ ก ษา หรื อ ใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รับสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ
วันที่ 30 มีนาคม 2561
ในกรณี ที่ไม สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่น พรอมใบสมัครได ใหนํา
หนั งสื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ กษาออกให โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ไ ดรั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบแสดงการผานเกณฑทหาร หรือ สด.8 (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อ
กํากับไวดวย
3.3 หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรั บผู ที่ผ านการเลือกสรรและไดรับการเรียกตัวเขารับการจัดจางจะตองนําใบรับรอง
แพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นในวันที่จะ
กําหนดดวย
3.4 คาสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียค าธรรมเนียมในการสมัครสอบในอัตรา 100 บาท เมื่อสมัครแล ว
คาสมัครสอบจะไมจายคืนให
3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส มัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต อ งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย
4. การประกาศรายชื่อผูเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประกาศรายชื่อผูเขารับการประเมินภาค ก. และประกาศวัน เวลา
สถานที่ในการสอบ ภาค ก. ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ปายปดประกาศกลุมการเจาหนาที่ ชั้น 3 อาคาร 1
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทาง www.oap.go.th
/5.การประกาศ....

-35. การประกาศวัน เวลาสอบ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะดําเนินการสอบภาค ก ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ดําเนินการ
สอบภาค ข ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ สถานที่สอบจะประกาศใหทราบตอไป
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
7. เกณฑการตัดสิน
- ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60
- การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ใหเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนภาค ข เทากัน ใหผูไดรับคะแนนสอบภาค ก มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนสอบภาค ก
ยังเทากันอยูอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
- การจัดจางจะเรียกรายงานตัวตามลําดับที่ของผูผานการเลือกสรรที่ไดขึ้นบัญชีไวตามจํานวน
ตําแหนงวางในครั้งแรกที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบตามเกณฑ
การตัดสิน ณ ปายปดประกาศ กลุมการเจาหนาที่ ชั้น 3 อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทาง www.oap.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกําหนด 2 ปนับแตวันประกาศ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี
9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
การจัดจางจะเรียกรายงานตัวตามลําดับที่ของผูผานการเลือกสรรที่ไดขึ้นบัญชีไวตามจํานวน
ตํา แหน งว างในครั้งแรกที่ร ะบุไวในประกาศรับสมัคร ผูผานการเลือกสรรจะตองนําหลักฐานแสดงตนและ
ใบรับรองแพทยตามขอ 3.3 ไปดําเนินการทําสัญญาจางตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะกําหนด
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2561

(นางรัชดา เหมปฐวี)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปตําแหนงนิติกร
ลงวันที่
มีนาคม พ.ศ. 2561
ตําแหนง
นิติกร
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
อัตราวาง
จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ าง ตามความเหมาะสมของสวนราชการภายใตร ะยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2560 – 2563
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (จะตองเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลว)
ลักษณะงาน
ศึ กษาวิ เ คราะห และช ว ยยกร า งกฎหมายเกี่ย วกับ พลัง งานนิ ว เคลีย ร และรั งสี กฎกระทรวง คําสั่ ง
ระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนการชวยยกรางสัญญา MOU MOA และจัดทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ ศึกษา
วิเคราะหปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี งานดานคดีแพงและคดีลมละลาย
งานคดีปกครอง งานคดีอาญา ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ ปส.
ประสานงานกับกองตาง ๆ ของ ปส. และหรือสวนราชการอื่น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานคดี แ พ ง และคดี ล ม ละลาย ประมวลพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ยื่ น ฟ อ งคดี ,
ประสานงานทางคดีรวมกับพนักงานอัยการ, เปนพยานเบิกความในชั้นศาล, เปนผูแทนคดีเพื่อลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความในชั้นศาลและบังคับคดี ดําเนินการในชั้นบังคับคดีในคดีแพงหรือคดีลมละลายยื่นคํารอง
ขอชําระหนี้, ดําเนินการตาง ๆ ในคดีลมละลาย การดําเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ (ในสวนคดีแพง) ฯลฯ
งานคดีปกครอง ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง แจงคําสั่งทางปกครอง ออกมาตรการบังคับทางปกครอง
บั ง คั บ คดี ป กครอง, ดํ า เนิ น การต า งๆ ในคดี ป กครอง เช น ฟ อ งคดี ท างปกครอง หรื อ แก ฟ อ งคดี ป กครอง,
การดําเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการ (ในสวนคดีปกครอง), รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ งานคดีอาญา ประมวลพยานหลักฐานเพื่อฟอง
คดีอาญา, แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในคดีที่ ปส. เปนผูเสียหาย, ประสานงานรวมกับพนักงาน
อัยการเปนพยานเบิกความในชั้นศาลในคดีอาญา ฯลฯ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชาหรือสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย
สมรรถนะ
1. มีความรูเกี่ยวกับ กฎหมายสารบัญญัติ เชนกฎหมายแพง, อาญา, ปกครอง กฎหมายวิธีสบัญญัติ
เชนวิธีพิจารณาความแพง , วิธีพิจารณาความอาญา
2. มีความรูและความสามารถหรือทักษะในการ ใชคอมพิวเตอรไดในระดับดี
3. มีปฏิภาณไหวพริบและมนุษยสัมพันธดี
/วิธกี าร...

-2วิธีการประเมิน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
สํานักงานฯ จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผูสมัคร ดังนี้
(1) ภาค ก ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 100
คะแนน
สวนที่ 1 ปรนัย คะแนนเต็ม 80 คะแนน
กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และภาษาอังกฤษ
สวนที่ 2 อัตนัย คะแนนเต็ม 20 คะแนน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(2) ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100
คะแนน จะประเมิ น เพื่ อพิ จ ารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับ ตํา แหน งจากประวั ติสว นตั ว ประวั ติ
การศึกษา ประวัติและประสบการณในการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขารับการประเมิน และจาก
การสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ไดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความรูเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ทวงทีวาจา
อุป นิสั ย อารมณ ทั ศนคติ คุณธรรม จริย ธรรม การปรับ ตัว เขากับ ผูร วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล อม
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
---------------------------------------------

