


 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจาก
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  
ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558) 
     

โดยท่ีเป็นการสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีโอนหรือย้ายจาก
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  
ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนิติกรท่ี
ได้รับแต่งตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อจูงใจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรท่ีมีคุณภาพท้ังความรู้  และความสามารถ ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท่ีมี
ความส าคัญ ยุ่งยากซับซ้อน บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้  
1. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม  
“ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า  

“ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
งานบุคคลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

2. ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 2.1 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ หรือ 

ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งโอนหรือย้ายมาจากข้าราชการประเภทอื่น และเคยได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น  

2.2 ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่าซึ่งได้มีการก าหนดหรือ
รับรองในการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ของ
ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ในสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่าซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
   ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรท่ีขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตร 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ  ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ดังนี้ 
   1) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ต้องได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ 
   2) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ต้องได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับกลาง หรือระดับช านาญการ
ขึ้นไป 
   3) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ ต้องได้รับ
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับช านาญการ
ขึ้นไป  
  (2) หลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่า ซึ่งได้มีการก าหนดหรือรับรองในการได้รับ
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือนผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร หรือหลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่า 
ซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง ดังนี้ 
   1) หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรท่ีเทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับกลาง 
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 2) หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล) ซึ่งจัดโดยส านักงาน ก.พ. เป็นหลักสูตรท่ีเทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ 

๒.3 ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานเดิม
อยู่ก่อนโอนหรือย้าย ท่ีก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

๒.4 เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างท่ีก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงิน เพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ 
พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก)  ดังนี้ 
 ลักษณะงานท่ี 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 3 : การให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
 ลักษณะงานท่ี 5 : การด าเนินการทางวินัย 
 ลักษณะงานท่ี 6 : การท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน    

หรือ ส านวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
      การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน 
 ลักษณะงานท่ี 7 : การด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง  
      คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น 
 ลักษณะงานท่ี 8 : การพิจารณาและตรวจสอบค าอุทธรณ์ หรือ 

ค าโต้แย้ง 
 ลักษณะงานท่ี 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 10 : การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 ลักษณะงานท่ี 11 : การด าเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการ 
      ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์) 
 ลักษณะงานท่ี 12 : การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
 ลักษณะงานท่ี 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท 
 ลักษณะงานท่ี 14 : งานด้านกฎหมายอื่นท่ี ก.ค.ศ. รับรอง   

(ค าอธิบายลักษณะงานด้านกฎหมายแต่ละลักษณะงานปรากฏตามเอกสารแนบ) 
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และมีผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ 
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบในปัจจุบัน 

๒.5 เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายขณะด ารงต าแหน่ง 
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติท้ังหมด 

๓. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ หรือ
ระดับช านาญการพิเศษ ที่โอนหรือย้ายมาจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ยื่นค าขอตามแบบ 
พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 1  
 ๔. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค าขอตามข้อ 2 จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  

๔.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ท่ีก ากับดูแลงานด้านกฎหมายหรือด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธาน 

๔.2 ผู้แทนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ท่ีคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ   

๔.3 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค าขอ และรายงานผล
การตรวจสอบตามแบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2 

๕. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ น าเสนอผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตามข้อ 4 ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
เพื่อพิจารณา 
 ๖. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ ได้รับอนุมัติ 
ใหไ้ด้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามกรณี ดังนี้ 

กรณียื่นค าขอภายใน 90 วัน นับแต่วันโอนหรือย้าย ให้มีผลนับแต่วันท่ี  
รับโอนหรือย้าย  

กรณียื่นค าขอเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันโอนหรือย้าย ให้มีผลนับแต่วันยื่น 
ค าขอ 
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กรณีข้าราชการประเภทอื่นซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.  
จากหน่วยงานเดิม ได้โอนหรือย้ายมาด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งนิติกร และต่อมาได้รับ 
การอนุมัติจากหน่วยงานเดิมให้ได้รับ พ.ต.ก. ย้อนหลังไปก่อนวันท่ีรับโอนหรือย้าย หากยื่นค าขอ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีหน่วยงานเดิมมีค าสั่งให้ได้รับ พ.ต.ก.  
ให้มีผลนับแต่วันท่ีรับโอนหรือย้าย 

แต่หากยื่นค าขอเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันท่ีหน่วยงานเดิมมีค าสั่งให้ได้รับ 
พ.ต.ก. ให้มีผลนับแต่วันยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
 ๗. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) พร้อมแนบค าขอและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันท าการ 
นับแต่วันท่ีผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง 
ท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

๘. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของผู้ขอรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และสมประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ 

๙. กรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
แล้วมีมติไม่อนุมัติ ให้เป็นท่ีสุด และให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงิน เพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) ต่อไป  

 
 



แบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 1  
แบบค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน  
ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน  
ใหไ้ด้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  

ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. นามสกุล ............................................... 
ต าแหน่ง ..........................................ระดับ ..................................... ต าแหน่งเลขท่ี..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน /ฝ่าย ................................................................................................................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ.................................................................................. 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ...................................... e - mail   ................................................... 

 

2.  ประวัติการศึกษา 

 

ล าดับ วัน  เดือน ปี ชื่อปริญญา / สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

    

    

    

    

 
3.  ประวัติการรับราชการ 
 

ล าดับ วัน  เดือน ปี ต าแหน่ง หน่วยงาน / ส่วนราชการ 
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4.  ประวัติการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร   
 

ล าดับ ประเภทและระดับต าแหน่ง อัตราเงินเพิ่ม หน่วยงาน / ส่วนราชการ 
    
    
    
    

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบไุว้ในแบบนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

     

        (ลงชื่อ) ....................................................   
     (.................................................) 
             (วันที่) ............/ ............./ ........... 
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ส่วนที่ 2  การได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย 
ระเบียบอ่ืน ก่อนโอนหรือย้ายมาด ารงต าแหน่งนิติกรในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน (แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย) 

1. เคยได้รับการอนุมัติให้ ได้รับเงินเ พ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติ กร  
ระดับ........................จากหน่วยงาน........................................  มีผลวันที่.......... ................ ก่อนโอนหรือย้าย
มาด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ.................................ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  

2. ชื่อผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางาน
ด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน ที่ใช้เสนอขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ก่อนโอนหรือย้ายมาด ารงต าแหน่งนิติกรในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน พร้อมสรุปรายละเอียดโดยสังเขป  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในขณะด ารงต าแหน่งนิติกร ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
ต าแหน่ง.....................................................  กลุม่งาน....................................................หน่วยงานการศึกษา................................................... 

 

กระบวนงาน / โครงการ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติ 
ลักษณะงาน 
ด้านกฎหมาย 

ความรู้ ทักษะที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

สัดส่วนของงานที่ได้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบัต ิ

(ร้อยละ) 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  รวม  สัดส่วนของงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ)  
  รวม  สัดส่วนของงานด้านอื่นๆ (ร้อยละ)  
  รวม  สัดส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด (ร้อยละ) 100 
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

     (ลงชื่อ) ..................................................... 

           (.......................................................) 

            ต าแหน่ง ........................................ 

            ................../................../................. 

 

 

(ลงชื่อ) ................................................. (ผู้รับรอง)             (ลงชื่อ) ............................................(ผู้รับรอง) 

       (...................................................)        (...................................................) 

    ผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน              ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

        ................../................/...............         ................../................/............... 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
แบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2 

 
แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   

สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  

ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ให้กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ แล้วระบุรายละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนดหรือ 
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ  

 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ (นาย/นาง/นางสาว).................................... นามสกุล ...................................... 
ต าแหน่ง ...................................................... ระดับ ................................................................. 
กลุ่มงาน/ส่วน /ฝ่าย ................................................................................................................. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ................................................................................ 
 

1.  การด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ   
ที่รับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน และเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืนอยู่เดิม 

 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร    
  ระดับปฏิบัติการ     
  ระดับช านาญการ    
  ระดับช านาญการพิเศษ   
และเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน

อยู่เดิม ในระดับ 
  ปฏิบัติการ (3,000 บาทต่อเดือน)   
  ช านาญการ (4,500 บาทต่อเดือน)   
  ช านาญการพิเศษ (6,000 บาทต่อเดือน)  

2. การผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการก าหนดหรือรับรองในการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือน ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ 
ต าแหน่งนิติกร หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง 
    ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ............ 
รุ่นที่ .......................................ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร .................................. ออกโดย ................................. 

  ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการก าหนดหรือรับรอง  
ในการได้รับ พ.ต.ก. ของข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ในสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง  
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ชื่อหลักสูตร ............................................................................  ระดับ ...........................

รุ่นที่ ............................. ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ....................................... ออกโดย ..................................... 
(พร้อมแนบส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง) 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................  
 

3. การได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานอยู่ก่อนโอน 
หรือย้าย ที่ก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานอยู่ก่อนโอน 
หรือย้าย ที่ก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานเดิมอยู่ก่อนโอน
หรือย้ายที่ไม่ได้ก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

4. การผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงาน
นิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) และมีผลงาน/
ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน  

  เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่างที่ก าหนดตามประกาศ ก.ค.ศ. และมีผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน  

  ไม่เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่างที่ก าหนดตามประกาศ ก.ค.ศ. หรือไม่มีผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน  

5. การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษา
ปัจจุบัน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ไดร้ับมอบหมาย
ใหป้ฏิบัติทั้งหมด 

  เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทัง้หมด 

  เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 

   มีคุณสมบัติครบถ้วน 
   มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ..................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
       

ลงชื่อ.............................................        ลงชื่อ............................................ 
(.................................................)         (.................................................) 

วันที่ ......./................./..........              วันที่ ......./................./.......... 
                  (กรรมการ)                                       (กรรมการและเลขานุการ) 

ลงชื่อ............................................ 
(...................................................) 

วันที่ ......./................./.......... 
(ประธาน)       



    เอกสารแนบ  
 

ลักษณะงานด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    

ลักษณะงานด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้                       
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ                   
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามมติ ก.ค.ศ. จ าแนกได้เป็น 14 ลักษณะงาน ซึ่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีด ารงต าแหน่งนิติกรสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ลักษณะงานที่  1  :  การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย   
หมายถึง  งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษารวบรวมปัญหา  อุปสรรค

ในการด าเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน  ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
และน ามาใช้วิเคราะห์  ปรับ  ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  และกฎ  1       
(โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่ท้ังฉบับหรือการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม) รวมท้ังงานศึกษา  
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแก้กฎหมายหรือกฎ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีพิจารณากฎหมายหรือกฎ 
     ลักษณะงานนี้อาจจ าแนกออกเป็น  2  ระดับ  คือ 

(1) กระบวนการท่ีไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะ  
เป็นกฎหมายในระดับประกาศกระทรวง/กรม  ระเบียบกระทรวง/กรม  ข้อบังคับ  หรือบทบัญญัติอื่น          
ท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ             
ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ  และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น  
ตามท่ีกฎหมายก าหนดลงนามให้ความเห็นชอบแล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที   

(2) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็น
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด และกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ ต้องส่งให้องค์กรอื่นด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าท่ี                     
ท่ีกฎหมายก าหนด เมื่อผ่านขั้นตอนกฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถประกาศใช้              
เป็นกฎหมายได้ 
     
1  กฎ  หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ระเบียบ  ข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ     
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  :  มาตรา 4) 
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2. ลักษณะงานที่  2  :  การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบตัิงานต้องด าเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์   

วิจัย เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือ
กฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน/โครงการท่ีหน่วยงานก าหนด 
ในการพัฒนางานทางด้านกฎหมาย 

3. ลักษณะงานที่  3  การให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
      หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง                            

ข้อกฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย  การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
การบังคับใช้กฎหมาย หรือการอื่นใดในท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อการ            
ปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน 
โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการให้ค าปรึกษานี้ ได้เป็น 3 ลักษณะงานย่อยคือ 

(1) งานด้านให้ค าปรึกษา หมายถึง งานให้ความเห็นทางกฎหมาย  ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย           
ในระดับสูง 

(2) งานท่ีปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือเสนอแนะ
ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการ     
ระดับกรม และกระทรวงท่ีต้องใช้ความรู ้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมาก
เป็นพิเศษ 

(3) งานบันทึก สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือ
ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ
หรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย 

4. ลักษณะงานที่  4  :   การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
       หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่าง ๆ  
ของหน่วยงาน  ท้ังสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา ร่าง ตรวจแก้ไข  
และแปล (กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ) สัญญาท่ีหน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้อง  
ตามกฎหมายทุกฉบับท่ีเกี่ยวข้องตามลักษณะของสัญญานั้น  ท้ังนี้เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด              
แก่ทางราชการ และป้องกันมิให้ราชการต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา  
อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ   
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  (1)  งานยกร่างนิติกรรมสัญญา  คือ  การยกร่างสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วน     
รวมถึง นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย 

(2)  งานตรวจร่างสัญญา  คือ  การตรวจร่างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่าง               
สัญญาท่ีคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุก าหนดหรือมีการแก้ไขเล็กน้อย  ซึ่งไม่ต้องส่งให้ส านักงาน             
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 
  (3)  งานบริหารสัญญา ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตน     
เป็นคู่สัญญา รวมถึง การด าเนินการทางด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารน าเงิน
ค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญามาส่งมอบให้กับทางราชการ  เป็นต้น 

5. ลักษณะงานที่  5  :  การด าเนินการทางวินัย 
หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการหลายประการท่ีเกี่ยวข้องกับวินัย 

การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการประจ า      
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี  เช่น  การพิจารณาข้อร้องเรียน  ข้อกล่าวหา  บัตรสนเท่ห์      
การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวน การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ     
การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการลงโทษข้าราชการท่ีกระท า                 
ผิดวินัย  รวมท้ังการสั่งให้ข้าราชการท่ีหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
บกพร่องหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือการสั่งให้ข้าราชการท่ีมี               
กรณีถูกสอบสวน ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะ              
สั่งลงโทษถึงออกจากราชการแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ออกจากราชการ เป็นต้น  
เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลท่ีมีอ านาจในการลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ข้าราชการผู้นั้นต่อไป 
      นอกจากนั้น   ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องด าเนินการวางแผนและก าหนดโครงการ
พัฒนางานวินัย  การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย  การเสริมสร้างวินัย  จริยธรรม  และจรรยา
ข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนด อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล การด าเนินการตามนโยบาย  
มาตรการในการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและติดตามและ              
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการประจ า          
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายหลังการถูกลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีด้วย 
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  6.  ลักษณะงานที่  6  :   การท าส านวนการไต่สวน  ส านวนการสอบสวน  หรือ
ส านวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข ์การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน 
       หมายถึง  งานท าส านวนการไต่สวน  ส านวนการสอบสวนหรือส านวน         
การสืบสวนท่ีมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงาน                           
และบัญญัติให้มีอ านาจหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์  การตรวจสอบหรือ                
ไต่สวน การสืบสวน และการสอบสวนอย่างแจ้งชัด 

7.  ลักษณะงานที่  7 :   การด าเนินคดีอาญา  คดีแพ่ง  คดีในศาลปกครอง   
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ  หรือคดีอื่น   
       การด าเนินคดีอาญา  หมายถึง  งานท่ีผู้ปฏิบัติต้องด าเนินการแทนรัฐและหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นโจทก์และจ าเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
พยานหลักฐาน เพื่อด าเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ 
       ส าหรับกรณีคดีแพ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินคดี      
ในศาลแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นโจทก์หรือจ าเลย เนื่องจากกระท า              
ไปตามอ านาจหน้าท่ี หรือเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อท าค าฟ้อง               
ค าให้การ ค าอุทธรณ์ หรือฎีกาเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ          
เพื่อด าเนินการดังกล่าว 
       นอกจากการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังหมายรวมถึง    
การด าเนินคดีปกครองในศาลปกครอง คดี ในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมาย                          
วิธีพิจารณาความของศาลนั้น ๆ ด้วย 
  8.  ลักษณะงานที่  8  :   การพิจารณาและตรวจสอบค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง 

     หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ  
กลั่นกรองและให้ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในค าอุทธรณ์                 
เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา            
ค าอุทธรณ์นั้น นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องด าเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ์  ก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการด าเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณ์  จัดท าสรุปจ าแนก               
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือปัญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่หน่วยงาน          
ท่ีเกี่ยวข้องและบุคคลท่ัวไปด้วย  
 
 
 



- 5 - 
 

  9.  ลักษณะงานที่  9  :  การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
       หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย     
และกฎท้ังท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและท่ีก าลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการ
ประชุมและการสัมมนาทางด้านกฎหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อผลในการปฏิบัติ                 
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพ การประสานงานทางราชการ และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ                 
ตามกฎหมายแก่ข้าราชการหรอืลูกจ้างภายในและภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมี             
การจัดท าเอกสาร บทความ หรือหนังสือให้ความรู้  จัดท าฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎ                  
ให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง  

10.  ลักษณะงานที่  10  :   การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
         หมายถึง  การด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของเจ้ าพนักงานบังคับคดี           
ท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา            
และการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งในการรวบรวมเงินให้พอช าระหนี้ตามค าพิพากษา         
หรือค าสั่งโดยวิธียึดหรืออายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา นอกจากนั้น                      
ในกรณี ท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้ างออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย                         
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มีอ านาจขนย้ายสิ่งของ           
ออกจากสิ่งปลูกสร้างท่ีมีการรื้อถอนด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายฉบับนี้บัญญัติ 
         ลักษณะงานนี้  ให้หมายความรวมถึงการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี             
เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามค าส่ังศาล การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน  
บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน  
การด าเนินการยึด อายัด จ าหน่ายทรัพย์สิน เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี     
ให้ประชาชนได้เข้าใจตลอดจนท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้  รวมถึงการบังคับคดี        
ตามกฎหมายอื่น 
         นอกจากนี้ ยังให้หมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 
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    ๑๑.  ลักษณะงานที่  11  :  การด าเนินมาตรการทางปกครอง 
(ยกเว้นการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์) 
         หมายถึง  การเตรียมค าสั่งทางปกครอง  การพิจารณาค าสั่งทางปกครอง            
การออกค าสั่งทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง         
และหมายความถึงพิจารณาด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ                 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และ/หรือพระราชบัญญัติเฉพาะท่ีมีบทบัญญัติ   
ก าหนดมาตรการบ ังค ับทางปกครอง  เช ่น  พระราชบ ัญญ ัต ิโ ร ง งาน  พ .ศ .  2535  
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  เป็นต้น 
  12.  ลักษณะงานที่  12  :   การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
         การเปรียบเทียบคดีนั้น  ในกรณีความผิดอาญาบางประการท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
         ฉะนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง  การด าเนินการ   
ทุกอย่างท่ีจ าเป็นเพื่อให้การเปรียบเทียบคดีด าเนินไปโดยลุล่วงเริ่มตั้งแต่การด าเนินการศึกษา  
วิเคราะห์และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน  
และ/หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา 

13.  ลักษณะงานที่  13  :  การเตรียมการระงับข้อพิพาท 
         การระงับข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการ 
ฟ้องศาล ประกอบด้วย  การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ 
         ผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้ต้องด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาท
แต่ละวิธี 

14. ลักษณะงานที่  14  :  งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและรับรอง  

 

 

 
 
 


