
กําหนดการรายงานตัวในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561 
 

  ใหร้ายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในวันพุธที ่28 มีนาคม 2561 
 

ตําแหน่ง วันท่ีประกาศขึ้นบัญช ี ลําดับท่ี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 20 มี.ค. 61 ลําดับที่ 1 - 4 
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 20 มี.ค. 61 ลําดับที่ 1 - 2 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 20 มี.ค. 61 ลําดับที่ 1 - 3 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 20 มี.ค. 61 ลําดับที่ 1 - 4 

 

  กําหนดการรายงานตัว ดังน้ี 
เวลา กจิกรรม สถานที่รายงานตัว 

เวลา 08.30 น.  รายงานตัว ห้องประชุมใหญ่สํานักงานศาลยุติธรรม ช้ัน 12 
เวลา 09.00 น.  เลือกหน่วยงานท่ีจะบรรจุ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 
เวลา 13.00 น.  ทําประวัติข้าราชการ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เวลา ๑6.00 น.  รับหนังสือนําตัวเข้ารับราชการ  

 

 หลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนในวันรายงานตัว (ให้ส่งภายในวันรายงานตัวเท่าน้ัน) 
๑. รูปถ่ายสี ชุดข้าราชการปกติขาว ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
    สามารถดูตัวอย่างรูปถ่ายได้ที่ www.op.coj.go.th หัวข้อ “เคร่ืองแบบและการแต่งกาย” 
๒. สําเนาปริญญาบัตร และสาํเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ               

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง แบบกรอกประวัติการศึกษา (ดังตารางท้ายเอกสารน้ี) 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
4. กรณีผู้เข้ารายงานตัวเป็นเพศชาย ให้นําเอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ใบสําคัญ (แบบ สด.9) 
    ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) เป็นต้น  
    จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
5. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัคร 
    ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
6. สําเนาหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง             

ทั้งน้ี ให้นําเอกสารฉบับจริงมาด้วย (เฉพาะผู้ที่เคยส่งสําเนาหนังสือฉบับดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ) 
7. เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเพ่ิม (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่บรรจุ 
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น คุณวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบได้ 
    ในระดับเดียวกันกับตําแหน่งที่บรรจุ เป็นต้น 

 

 บรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที ่2 เมษายน ๒๕61 
     - กําหนดให้ผู้ที่ยังไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม  
        รุ่นที่ 34” ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561  ณ ห้อง 603 ช้ัน 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก  
        เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
     - รายงานตัวเข้ารับราชการตามตําแหน่งในหน่วยงานสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 
 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการศึกษาในวันรายงานตัว 
 

สถานศึกษา ต้ังแต ่- ถึง (ระบุ ปี พ.ศ.) วุฒิและสาขาที่ไดรั้บ 
โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ๒๕๒๔ - ๒๕๓๐ ป.๖ 
โรงเรียนวัดราชาธวิาส ๒๕๓0 – ๒๕๓6 ม.6 (วทิย์ – คณิต) 
มหาวทิยาลัยรามคําแหง ๒๕๓6 – ๒๕40 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
มหาวทิยาลัยรามคําแหง ๒๕41 – ๒๕43 บธ.ม. 

 



ลําดับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักจิตวิทยา/บรรณารักษ

ที่ ปริญญาโท นักวิเทศสัมพันธ

ปริญญาตรี

ก. อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา

1 อัตราเงินเดือน 17,500 15,000

ข. ปจจัยที่ไดรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม

1 การบรรจุเขารับราชการในสายงานที่ ก.ศ. กําหนด  -  -

2 ประสบการณในการทํางาน 700 600

2.1 มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่บรรจุไมนอยกวา 1 ป       

2.2 มีหนังสือรับรองการทํางาน

2.3 สําหรับผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงเจาพนักงานคดี  

    - มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรตองมีประสบการณมาแลว ไมนอยกวา 2 ป 

    - ที่ใชคุณวุฒิปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กําหนดซึ่งไมต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีประสบการณมาแลวไมนอยกวา 5 ป  

3 ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ หรือภาษาทองถิ่น 350 300

3.1 ภาษาตางประเทศ : ตองมีเอกสารรับรองการวัดผลการใชภาษาอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน ตามเกณฑที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด

     ซึ่งมีอายุไมเกิน 2 ป (เชน คะแนนสอบ TOEFL หรือคะแนนอื่นที่เทียบกันได) หรือผานการทดสอบความรูความสามารถ ของสํานักงานศาลยุติธรรม 

     หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ

3.2 ภาษาทองถิ่น : ตองเปนผูผานการอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานศาลยุติธรรมจัด หรือมีประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองอื่นที่เทียบกันได

     หรือมีหนังสือรับรองจากผูนําทองถิ่น หรือจากผูพิพากษาหัวหนาศาล

4 มีคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบไดในระดับเดียวกันมากกวา 1 คุณวุฒิ 350 300

4.1 มีคุณวุฒิอื่นที่เทียบเทาในระดับเดียวกันนอกเหนือจากคุณวุฒิที่ใชบรรจุ 

4.2 ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงเจาพนักงานคดีที่ใชคุณวุฒิระดับปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กําหนด ซึ่งไมต่ํากวาปริญญาตรี 

     จะตองมีคุณวุฒิในสาขาอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันเพิ่มขึ้นอีก 1 คุณวุฒิ 

5 ลําดับที่ขึ้นบัญชีสอบแขงขัน หรือคัดเลือกเขารับราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม 350 300

    เปนผูขึ้นบัญชีสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกไดของสํานักงานศาลยุติธรรมในลําดับที่ไมเกินรอยละ 20 ของบัญชีที่ขึ้นไว

รวมอัตราเงินเดือน (บาท) 19,250 16,500

ที่มา หนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ทื่ ศย 004/ว 57 (ป) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ที่ ศย 004/ว 95 (ป) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และ ที่ ศย 004/ว 221 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอียด

 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบชวงของขาราชการศาลยุติธรรม (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557)


