
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน    นิติกร 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางกฎหมาย  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เกี่ยวกบัการพิจารณา  วินิจฉยัปัญหากฎหมาย  ร่าง  และพิจารณาตรวจร่างเทศบญัญติั  กฎ  ระเบียบ   

และข้อบงัคบัท่ีเกี่ยวข้อง  จดัทํานิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลกัฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี   

การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดและการร้องทุกข์ 

หรืออุทธรณ์ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ   เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความ

ชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   นิติกร 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นิติกร 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นิติกร 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นิติกร 6 ว ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นิติกร 7 ว ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นิติกร 7 วช ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   นิติกร 8 ว ระดบั 8  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นิติกร 8 วช ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 3 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบักฎหมาย  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น  ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลกัฐานตลอดจนกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ   เชน  การร่างหรือแก้ไข 

เพ่ิมเติมข้อบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบั  การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการ  

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด  และการร้องทุกข์หรืออทุธรณ์  การวินิจฉยัปัญหากฎหมาย  การดําเนินการทางคดี   

การดําเนินการเกี่ยวกบัความรบัผิดทางแพ่ง  จดัทํานิติกรรมหรือเอกสารท่ีมีผลผูกพนัทางกฎหมายและปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่า 

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้   
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 1.  มีความรู้ในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอยา่งเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  ข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 3.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม  โดยเฉพาะ 

อยา่งยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิน่ 

 4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 4 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบักฎหมาย  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือ 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ 

ระดบัเดียวกนัรับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้อยู่ใต้บงัคบั 

บญัชาจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติังานกฎหมายท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือ 

ภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบักฎหมาย โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือ 

หลายอย่าง เช่น  ร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบั  ทํานิติกรรม  พิจารณา   

วินิจฉยัปัญหากฎหมาย การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จงัหวัด  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การดําเนินการทางคดี  พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการ

ปฏิบติัทางกฎหมาย ติดตามและประสานงาน การดําเนินคดี เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น  ติดต่อ 

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม

ประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานด้านกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนด 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่า 

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้   

 

 

/ ความรู้…. 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันิติกร 3 แล้ว จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

 2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบักฎหมาย ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

และคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบติังานของ

เจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานกฎหมายท่ียากมาก  โดยไม่

จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบักฎหมาย  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อย่างเช่น ร่างเทศบญัญติั  แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ตีความและวินิจฉยัปัญหา

กฎหมายเทศบญัญติั  นิติกรรม  สญัญาต่าง ๆ   ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  ตอบข้อหารือทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง  ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทัง้ในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการร่างเทศบญัญติั  สอบสวน

พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดและการร้องทุกข์หรืออทุธรณ์  การ

ดําเนินการทางคดี  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น ติดต่อ

ประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม

ประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานกฎหมาย  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดระยะเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

นิติกร 4 ข้อ 2 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันิติกร 4 แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

  2.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและแผนงานขององค์การ 

บริหารส่วนจงัหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 6 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน 

เทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบั 

บญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานกฎหมายในลกัษณะผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถ 

และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบักฎหมาย  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง  เช่น  ร่างข้อบญัญติั  กฎ  ระเบียบข้อบงัคบั  ดําเนินคดีร่วมกบัพนกังานอยัการ  ตอบข้อหารือ 

ของบุคคลและส่วนราชการ  สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการองค์การบริหารส่วน 

จงัหวัด  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบติั  

ตลอดจนแนวทางพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ   ท่ีเกี่ยวกบังานกฎหมาย  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ี

สงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  

วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา

ขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติังานตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา

กว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 
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 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันิติกร 5 แล้วจะต้อง 

   1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

   2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

   3.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์  ในการทําแผ่นตารางทําการ  (Spread  Sheet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 7 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากหรือ 

ปฏิบติังานกฎหมายในลกัษณะงานท่ียากเป็นพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความชํานาญเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และ 

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานกฎหมาย โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  การตีความวินิจฉยั

ปัญหา กฎหมาย  การทํานิติกรรม  การดําเนินคดี  การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัด  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี 

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  

วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา

ขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 6  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมาย

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 
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 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันิติกร 6 แล้ว  จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจ ในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 7 วช 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกบังานกฎหมาย  ซ่ึงมีหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานกฎหมาย  โดยปกครองผู้อยูใ่ต้

บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานกฎหมายในลกัษณะงานท่ียากเป็นพิเศษ หรือในลกัษณะผู้ ชํานาญการ

พิเศษหรือผู้มีความรู้และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบักฎหมาย ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ   

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ร่าง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง ข้อบญัญติั กฎ  ระเบียบ   

ข้อบงัคบั  การตีความวินิจฉยัปัญหา  กฎหมาย  การทํานิติกรรม  การดําเนินคดี  การให้ความเห็นทางวิชาการ 

และตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบั 

วินยัข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวัด  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

ราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  

วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา

ขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 6  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และได้รับประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  และได้รับประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย โดย

จะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 
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 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันิติกร 6 แล้ว  จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 8 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวน

มากเป็นพิเศษ หรือปฏิบติังานกฎหมายในลกัษณะงานท่ียากมากเป็นพิเศษ ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้  

ความสามารถ  ความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานกฎหมาย  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง 

หรือหลายอย่าง  เช่น  ร่าง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง ข้อบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  การตีความวินิจฉยัปัญหา 

กฎหมาย  การทํานิติกรรม  การดําเนินคดี  การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบติั 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการองค์การบริหารส่วน 

จงัหวัด  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  

วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา 

ขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 7  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมาย

หรือ งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 
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 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันิติกร 7 แล้ว  จะต้องมีความเชียวชาญ

งานในหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    นิติกร 8 วช 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวน

มากเป็นพิเศษ หรือปฏิบติังานกฎหมายในลกัษณะงานท่ียากมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบติังานกฎหมายในลกัษณะ

ในลกัษณะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานกฎหมาย  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง 

หรือหลายอย่าง  เช่น  ร่าง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง ข้อบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  การตีความวินิจฉยัปัญหา 

กฎหมาย  การทํานิติกรรม  การดําเนินคดี  การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบติั 

ตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัข้าราชการองค์การบริหารส่วน 

จงัหวัด  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  

วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา 

ขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 7     หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และได้รบัประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย  โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



- 2 - 

 
 

 

 

 

   2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่ง

ไม่ต่ํากว่าระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  และได้รับประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย  โดย

จะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันิติกร 7 แล้ว  จะต้องมีความเชียวชาญ

งานในหน้าท่ี 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 แก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547  
และมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 


