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รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ/

สอบ

ประกาศผลสอบ/

สัมภาษณ์

สัมภาษณ/์

เรียกบรรจุ

ประกาศรับสมัคร 9 กค.62

สมัคร 22 กค. 62 – 5 สค.62

21 สค. 62 (ผู้สมัคร 4,285)

29 กย. 62 (12.00 – 16.00) ม.รังสิต 

31 มค. 63 (ผ่าน 81)

16 – 20 มีค. 63

71

1 กค. 63 (68)



รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ/

สอบ

ประกาศผลสอบ/

สัมภาษณ์

สัมภาษณ/์

เรียกบรรจุ

ประกาศรับสมัคร 5 สค.63

สมัคร 19 สค.63 – 2 กย.63

18 กย.63 (ผู้สมัคร x,xxx)

ปลาย กย. หรือ ต้นตค.63 (12.00 – 16.00) ม.รังสิต

ชนเนติบัณฑิต (11,18ตค.63) อีกรึป่าว??? ><

XX มค. 63 (ผ่าน XX)

XX มีค. 63

XX

XX



หน้าที่และลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ

การให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง 

ข้อกฎหมายระเบียบ วิธีปฏิบัติขั้นตอนในกระบวนวิธีพิจารณาคดี 

เขตอ านาจศาล เงื่อนไขการฟ้อง การเขียนค าฟ้องค าร้อง และค าขอต่างๆ

ตลอดจนการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง

และช่วยเหลือสนับสนุนในงานธุรการคดี

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับ

งานคดปีกครอง งานวชิาการคดีปกครอง

และปฏิบัตหินา้ที่อืน่ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

รวบรวม สรุปข้อเก็จจริงข้อกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อประกอบการสั่งจ่ายส านวนคดี

ช่วยเหลอืตลุาการ
ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน

ของค าฟ้อง ค าร้อง ค าขอ ค าชี้แจงของคู่กรณี พยานหลักฐาน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลอืตลุาการในการแสวงหาข้อเท็จจริง จัดท าสรุปข้อเท็จจริง 
จัดท าบันทึกสรุปส านวน เสนอความเห็นเบื้องตัน ในส านวนคดี 

และค าแถลงการณ์เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี

ของตุลาการศาลปกครอง

ด าเนินการบังคับคดีและตดิตามผลการบงัคับคดี

ให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง

ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด จริยธรรมของบุคลากรศาล

ปกครองและส านักงานศาลปกครอง การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การฟ้องคดี

การแก้ต่างคดี ที่เกิดจากการปฏิบัติราชการการ ให้ค าปรึกษา แนะน าและ

การพิจารณาตรวจ/แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ส านักงานศาลปกครอง และนิติกรรมสัญญา

ศึกษาคันคว้าวิจัย จัดท าข้อมูลด้านวิชาการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ

แนวค าวินิจฉัย

เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี

ดังนี้

มาตรา 79 ให้มีพนักงานคดีปกครองท าหน้าท่ีช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวนในการ

ด าเนินคดีปกครองตามท่ีตุลาการเจ้าของส านวนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใน

ส านักงานศาลปกครองตามที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองมอบหมาย



คุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

๑

คุณสมบัติ

ได้รับปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ทางกฎหมาย 

รัฐศาสตร์ 

หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 

จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ของส านักงาน ก.พ

หรือที่ส านักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ 

ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 2 กันยายน 2563

๒

และ



มีความรู้ความสามารถในการสรุปข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และการจับประเด็น

มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน และมีการท างานเป็นทีม

มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์

มีจิตส านึกบริการ

มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกตอ้ง

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

สม ร รถน ะ ที่ ต้ อ ง ก า ร

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและแนวค าวินิจฉัยของศาล

(๘)

(๙)



การรบัสมัครสอบ

๑

การรับสมัคร/

สอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 

ถึงวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ยกเว้นวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา 

สถานท่ีสอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการ

สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะต าแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

๒





หลักสูตรและวธิีการสอบ

สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย)

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงเหตุผล การ

ก าหนดประเด็นของเรื่อง และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

มีเนื้อหาวิชา ดังนี้

(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบักฎหมายมหาชน

และกฎหมายปกครอง

(๒) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดปีกครอง

(๓) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง

(๔) กฎหมายว่าด้วยความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(๕) ความรู้ความสามารถในการเขยีนและแปลภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ มี ๒ ภาค ดังนี้

ท้ังนี้ ส านักงานศาลปกครองจะด าเนินการทดสอบภาคความรูค้วามสามารถท่ีใช้เฉพาะ

ต าแหน่งกอ่น เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรูค้วามสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่แล้ว 

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งต่อไป

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ เป็นการประเมนิบุคคลเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ท่ีจะบรรจุแต่งตั้งมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) การตรวจรา่งกายและการทดสอบสุขภาพจติโดยโรงพยาบาลของรฐัตามที่ส านักงาน

ศาลปกครองก าหนด เพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง

(๒) การพิมพ์ลายนิว้มอืและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยกองทะเบยีนประวัติ

อาชญากรส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง

(๓) การสอบสมัภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการประเมินบุคคล

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษาประวัติการท างาน ผลการตรวจร่างกาย ผลการทดสอบสุขภาพจิต

และผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจากการสังเกตพฤติกรรมท่ี

ปรากฏของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม 

จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และ

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นต้น

ดังนี้



สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

เวลาสอบ 4 ชั่วโมง 

12.00 – 16.00

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง

(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง

(3) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

(4) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(5) ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ



(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง

กฎหมายมหาชน 

- บททั่วไป (แนวคิด,หลักการและเหตุผล)

– หลักนิติรัฐ

– หลักการแบ่งแยกอ านาจ

– หลักประโยชน์สาธารณะ

1. หลักว่าด้วยความเสมอภาค 

2. หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 

3. หลักว่าด้วยการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน



กฎหมายปกครอง

- การกระท าทางปกครอง

- นิติกรรมทางปกครอง

=ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง

- กฎ

- ค าสั่งทางปกครอง

- มาตรการภายในฝ่ายปกครอง

- ปฏิบัติการทางปกครอง

- หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง

1. หลักความได้สัดส่วน (หรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ)

2. หลักความเสมอภาค (หรือหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล)

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง



(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

อ านาจศาลปกครอง

- คดีปกครองที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง

คู่กรณี (หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

ลักษณะข้อพิพาทที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง

1. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระท าทางปกครองฝ่ายเดียว

2. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่

หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

3. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดทางปกครอง

หรือความรับผิดอย่างอื่น

4. คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง

5. คดีพิพาททางปกครองอื่น ๆ

- คดีที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง



เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง 

1. สิทธิฟ้องคดี

2. ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด

3. เนื้อหาค าฟ้อง

4. ค่าธรรมเนียมศาล

5. ระยะเวลาการฟ้อง

6. ค าบังคับ

7. อื่นๆ

(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง



การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง

1. องค์คณะพิจารณาพิพากษา

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3. การพิจารณาค าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

4. วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

- การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง

- การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ค าพิพากษา/ค าสั่ง คดีปกครอง และค าบังคับ , 

รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน 

สรุปภาพรวมศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง



(3) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

- บททั่วไป (แนวคิด,หลักการและเหตุผล)

- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- ค าสั่งทางปกครอง

กระบวนการพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง

1. เจ้าหน้าที่

2. คู่กรณี

3. การพิจารณา

4. รูปแบบและผล รวมถึงการแจ้งค าส่ังทางปกครอง 

5. การอุทธรณ์ การเพิกถอน การขอพิจารณาใหม่

6. การบังคับทางปกครอง



(4) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ

หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่วิธีสบัญญัติ

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ

หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

- ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ

การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด

1. การกระท าโดยจงใจ

2. การกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3. หลักเกณฑ์การเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่

4. กรณีการละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน

- ผู้เสียหายยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ

การออกค าสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ช าระเงิน

การกระท าละเมิดในทางแพ่งและละเมิดในทางปกครอง

เขตอ านาจศาลและอายุความการฟ้องคดี



ข้อสอบ มี 3 ลักษณะ 4 ข้อ เวลา 4 ชั่วโมง

1. ความจ า วิเคราะห์ ในเชิงทฤษฎี (มหาชน – ปกครอง) 

2. ปัญหาตุ๊กตา ให้วินิจฉัย (แนวค าวินิจฉัยของศาล)

3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (แปลอังกฤษ – ไทย / ไทย – อังกฤษ) 1 ข้อ 

3 ข้อ 



ข้อสอบปี58 ข้อ 1 ข้อสอบปี58 ข้อ 2



ข้อสอบปี58 ข้อ 3



ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

สรุปข้อเท็จจริงเหตุผล 

การก าหนดประเด็นของเรื่อง 

ข้อสอบปี58 ข้อ 4 ข้อสอบปี58 ข้อ 5



ข้อสอบปี62 




