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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นิติการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปญหากฎหมาย ราง และพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ จัดทํา
นิติกรรม รวมรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับวินัยขาราชการและการรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตาง ๆ
เหลานี้มีลักษณะที่จําเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นิติกร 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกฎหมายที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน การรางหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณา ดําเนินการ
เกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ การวินิจฉัยปญหากฎหมาย การดําเนินการทางคดี
การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานกฎหมายอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชื่อตําแหนง

นิติกร 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกฎหมายที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสัง่ อยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
รางหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ทํานิติกรรม พิจารณาวินิจฉัยปญหากฎหมาย
การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการและการรองทุกข หรืออุทธรณการดําเนินการ
ทางคดี พิจารณาตอบขอหารือปญหากฎหมาย และทางปฏิบัตทิ างกฎหมาย ติดตามและประสานงานการดําเนินคดี
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกั ศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิ ร 3 และไดดํารงตําแหนงใน ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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นิติกร 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกฎหมายที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน รางกฎหมาย แกไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตีความ และวินจิ ฉัยปญหากฎหมาย ตอบขอ
หารือทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ศึกษาพิจารณาใหความเห็น ทั้งในขอกฎหมาย และขอเท็จจริงในการราง
กฎหมาย สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการ เกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ การ
ดําเนินการทางคดี ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานกฎหมาย เผยแพรผลงานทางดาน
กฎหมายฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกั ศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิ ร 3 หรือนิติกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกฎหมายที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
และความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกฎหมาย โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รางกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ ดําเนินคดีรวมกับ
พนักงาน อัยการ ตอบขอหารือของบุคคลและสวนราชการ สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัย
ขาราชการ การรองทุกข หรืออุทธรณ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห
หรือวิจัยงานทางดานกฎหมาย เปนตน เผยแพรผลงานทางดานกฎหมาย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ
และดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุง
นโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานกฎหมายที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกฎหมายสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
กฎหมาย ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
กฎหมายทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย ศึกษา คนควา หาวิธกี ารใน
การแกไขปญหาเกี่ยวกับงานกฎหมาย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงู มาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

นิติกร 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานกฎหมาย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกฎหมาย
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี ก ารในงานกฎหมายให มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห ห รื อ
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานกฎหมาย ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานกฎหมายใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา
เสนอแนะการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมาย ศึ ก ษา ค น ควา หาวิ ธี ก ารในการแก ไ ขป ญ หาเกี่ ยวกั บ งาน
กฎหมาย เปนต น พั ฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ย วกับงานในความรับ ผิ ดชอบ เข ารวมประชุ มและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิ ร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนิติการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิ ร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

นิติกร 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานกฎหมายที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานกฎหมาย
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานกฎหมาย
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจยั เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานกฎหมาย และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานกฎหมาย
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานกฎหมาย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานนิติการตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานกฎหมายทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่
เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น แล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ กํ า หนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิ ร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิ ร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกฎหมาย แกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกฎหมาย แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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