
 

คุณสมบัติท่ัวไปและรายละเอียดการรับสมัคร 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
          ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
          1.1 มีสัญชาติไทย 
          1.2 มีอายุไม่ต่่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
          1.3 สามารถท่างานให้แก่ส่านักงานได้เต็มเวลา 
          1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ่านาจหน้าที่ของส่านักงาน 
          1.5 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          1.6 ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับส่านักงาน 
          1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
          1.8 ไมเ่คยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่โทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          1.9 ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด่ารง
ต่าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
          1.10 ไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท่ากับส่านักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ
ส่านักงานหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของส่านักงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
และหรือผู้อ่านวยการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของส่านักงานในการเข้าร่วมทุนกับ
นิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา 8 (6) ของพระราชกฤษฎีกา 
          1.11 เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
          1.12 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 1.13 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 1.14 ไม่เป็นโรคในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 1.15 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ
พักงานหรือพักราชการ 
 1.16 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
เพราะกระท่าความผิด 



 

2. สถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(www.nia.or.th) โดยแนบเอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไป
ที่ E-mail Address: recruit@nia.or.th โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ต่าแหน่ง.............(ตา่แหน่งงานที่
สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัครของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจ่านวนมาก)  
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาสมัครงานในวันเข้าสัมภาษณ์ 
          กรณีผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ให้น่าหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาในวันเข้าสัมภาษณ์ 
          3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด่า ขนาด 1 นิ้ว จ่านวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
          3.2 ส่าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
          3.3 ส่าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
          3.4 ส่าเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ่านาจว่า
เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ 
          3.5 ส่าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ  
          3.6 หลักฐานอื่นๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ 
          3.7 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบน่าเข้าเงินเดือน (Slip เงินเดือน) 
          3.8 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ เอกสารส่าเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 และในส่าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค่ารับรองว่า “ส่าเนา
ถูกต้อง” และลงชื่อก่ากับด้วย 
 
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือก 
          ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ที่ให้ไว้ 
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
          ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท่างาน ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ในต่าแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
          สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) เช่น ความรู้ที่ใช้ในงาน ประสบการณ์อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เป็นคนท่างานเพ่ือเสียสละ เพื่อสังคม เพ่ือส่วนรวม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม 
จริยธรรม 
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7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก / ผลการคัดเลือก 
          ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะแจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือกถึงผู้สมัครโดยตรงผ่านทาง
โทรศัพท์ และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามท่ีผู้สมัครได้ระบุมา ทั้งนี้ สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะ
ได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
8. การจ้าง 
          ทั้งนี้ ค่าจ้างของพนักงาน เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วให้ได้รับอัตราค่าจ้างตาม สนช. ก่าหนด ซึ่ง สนช.จะได้
ประเมิน สมรรถนะ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เพ่ือพิจารณาก่าหนดเป็นอัตราค่าจ้างของพนักงาน
แต่ละบุคคลต่อไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อาจได้รับการจ้าง และ/หรือบรรจุแต่งตั้งในต่าแหน่งอื่นหรือในระดับ
ต่าแหน่งที่ต่่ากว่าที่ระบุไว้ในใบสมัคร ตามดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์และก่าหนดอัตราค่าจ้าง โดยความ
ยินยอมของผู้สมัคร 
 



 

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานกฎหมาย) 

(ระดับต าแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1.  พัฒนา ปรับปรุง สัญญา หรือข้อตกลงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 2.  พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 

 3.  พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน เพื่อ
หาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน 

 4.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง ที่ มีผลกระทบต่อส านักงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

5. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการวินัย การร้องทุกข์ รวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับส านักงาน และการด าเนินคดี
ของส านักงาน 

6. ให้ค าปรึกษา ความเห็น และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ทีเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และส านักงาน 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย 
8. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ก าหนด 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 
 2.  วุ ฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ โท ในสาขา 

นิติศาสตร์   
3.  มีประสบการณ์ท างาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 

ปริญญาโท 2 ปี โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 4.  มีความรู้เรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความรู้เกี่ยวกับ
ศาลยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติในต าแหน่ง 

 5.  มีทักษะในการวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ 
 6.  สามารถริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ ที่

รับผิดชอบได้ 
 7.  มีภาวะผู้น า มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการท างาน 
 8.  สามารถริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ ที่

รับผิดชอบได้ 
 9.  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงาน 
10.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 

เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี 
 
 
 

 


