กองกฎหมาย เปดรับสมัครจางเหมาบริการ ตําแหนงนิตกิ ร
ตําแหนง นิติกร 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
3. ไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ข า ราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
4. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษความผิดที่ไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ ไมเปน
ผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
5. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหไลออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
6. ไมเปนบุคคลลมละลาย
อัตราเงินเดือน
15,000 บาท
กําหนดการรับสมัคร
สงเอกสารไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2563
วิธีการสมัคร
สามารถดาวนโหลดเอกสารการสมัครไดจาก http://legalgroup.mnre.go.th
วิธีการสงเอกสารสมัครงาน
สงเอกสารการสมัครมาทาง E-mail : wiyada.k@mnre.go.th
วิธีการสัมภาษณ
หน ว ยงานจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ จ ากใบสมั ค รและเรี ย กผู ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
เบื้องตนมาเขารับการสัมภาษณ ในวันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2563
วันเริ่มปฏิบัตงิ าน
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
**หมายเหตุ : ๑) หากมีความรูความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ ดานคอมพิวเตอร มีใบอนุญาตวาความ
หรือผูที่มีประสบการณ ทํางานในหนวยงานราชการจะพิจารณาเปนกรณีพเิ ศษ
2) หากผูใดผานการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องตนจะไดรับการติดตอกลับ เพื่อเขารับการประเมิน
ตอไป

ใบสมัครงาน

พนักงานจางเหมาบริการ
หนวยงาน กองกฎหมาย

ติดรูปถาย

ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน...............พ.ศ. .................
ตําแหนงที่สมัคร.............................................
1. ชื่อ ......................................................................นามสกุล......................................ชื่อเลน..............................
สัญชาติ................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา.................................................................
2. วัน/เดือน/ปเกิด................................................................อายุถึงวันสมัคร............ป..............เดือน.............วัน
3. ที่อยูตามบัตรประชาชนเลขที่...........ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพทบาน.......................................................................มือถือ...................................................................
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.................................................ออก ณ.............................................................
5. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดเลขที่....................ถนน...............................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย............................................
โทรศัพทบาน..........................................................มือถือ................................................................................
6. จบการศึกษาจาก..............................................................................................................................................
การศึกษาระดับ.....................................................................สาขา...................................................................
7. ประสบการณการทํางาน/ฝกงาน
7.1..................................................................................................................................................................
7.2..................................................................................................................................................................
7.3..................................................................................................................................................................
8. บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีเรงดวน..................................................ความสัมพันธ.......................................
โทรศัพท...........................................................................................................................................................
9. ทราบการรับสมัครงานจาก
9.1..................................................................................................................................................................
9.1..................................................................................................................................................................
10. ความรูความสามารถพิเศษ เชน ภาษาตางๆ
10.1...............................................................................................................................................................
10.2...............................................................................................................................................................
10.3...............................................................................................................................................................
10.4...............................................................................................................................................................

-2ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กลาวไวขางตนทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ หากสํานักงานฯ
ตรวจพบภายหลั ง ว า ข อมู ล ใดไม ต รงกั บความจริง สํา นักงานฯ สามารถยกเลิกสิทธิก ารเปน เจา หนา ที่
ของขาพเจาโดยชอบธรรม พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา / Transcript
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาหนังสือรับรองทางทหาร/สําเนาการพนพันธะทางทหาร (ถามี)
 อื่นๆ(ระบุ)

ชื่อ................................................ผูสมัคร
(.................................................)
**หมายเหตุ : คุณสมบัตทิ ี่ใชในการสัมภาษณ
1. มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไดดี
๒. มีความรูเรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๓. มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง
๕. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539
๖. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการดําเนินคดีในศาล
๗. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
**เงื่อนไขขอตกลงในการวาจางงาน
1. มีกําหนดระยะเวลาการจางครั้งละ 4 เดือน
(การตอสัญญาจางขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูวาจาง)
2. ผูรับจางตองวางเงินหลักประกันเปนเงินสด 5 % ของเงินเดือน ในวันทําสัญญาจาง
3. หากผูรับจางมีความประสงคจะลา หรือไมสามารถมาปฏิบัติงานไดในวันใด ผูวาจาง
มีสิทธิหักคาจาง ในอัตราวันละ 500 บาท
4. ในกรณีที่ผูรับจางไมมาปฏิบัติงานโดยไมแจงลา หรือลาแตไมมีเหตุอันสมควร ผูวาจาง
มีสิทธิปรับผูรับจางเปนรายวัน ในอัตราวันละ 100 บาท
5. ในกรณี ที่ ผู รั บ จ า งมาปฏิ บั ติ ง านสาย หรื อ มาปฏิ บั ติ ง านไม ค รบจํ า นวน 8 ชั่ ว โมง
ใน 1 วันทําการ โดยไมแจงลาหรือไมมีเหตุอันสมควร ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางเปนรายชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละ 63 บาท (เศษของชั่วโมงใหนับเปนหนึ่งชั่วโมง)
6. ผูรับจางตองปฏิบัติงานดังกลาว ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยตองมาบันทึก
เวลาในแตละวันและเวลากลับเมื่อทํางานจางในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นดวยตัวเองทุกครั้ง

