
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 13 (จังหวัดนครสวรรค์) 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

           ______________________ 

ด้วยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 13  (จังหวัดนครสวรรค์) ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือจัดจ้ำงบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  
(เงินดอกเบี้ยอันเกิดจำกเงินกลำงของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม) เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 13 (จังหวัดนครสวรรค์) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก 
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการจ้าง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

   1.1 ต าแหน่ง นิติกร จ านวน 1 อัตรา  
         อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 11,680.- บำท เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ 
3,320 บำท รวมเป็นเงินค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อเดือน 

2. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 2566 – 30 กันยำยน 2566  

โดยลูกจ้ำงชั่วครำวจะต้องเข้ำรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมก ำหนดไว้  ส ำหรับกำรจ้ำงในปีงบประมำณถัดไปจะพิจำรณำด ำเนินกำรภำยใต้
เงื่อนไขของกรอบอัตรำก ำลังและงบประมำณที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดฯ ได้รับเห็นชอบอนุมัติ และภำยใต้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงและส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ก ำหนดไว้ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ (เอกสำรแนบ 1)  

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  

   4.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

    (1) มีสัญชำติไทย 
    (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี  
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
    (4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
    (5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือ
เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
    (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะ                 
กระท ำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ  

 

/(7) ไม่เป็น... 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ 

หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    (1) ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรีในสำขำวิชำนิติศำสตร์  
    (2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word, Excel 
และ Power Point เป็นอย่ำงด ี 

5. การรับสมัครสอบ 

5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

     5.1.1 ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์  ภำยในศำลำกลำงจังหวัดนครสวรรค์ อำคำรศูนย์ด ำรงธรรม ชั้น 2 อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 13  มกรำคม 2566  ในวันและเวลำรำชกำร ภำคเช้ำตั้งแต่เวลำ        
08.3๐ น. ถึงเวลำ 12.00 น. และภำคบ่ำยตั้งแต่เวลำ 13.00 น. ถึงเวลำ 16.30 น. และขอให้ผู้ที่เดินทำง
มำสมัครด้วยตนเองดังกล่ำวปฏิบัติตำมมำตรกำร และแนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส (COVID – 
19 ) 

      5.1.2 กรณีผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครโดยไปรษณีย์ไทย ให้ถือเอำวันที่   
ไปรษณีย์ประทับตรำ เป็นส ำคัญแต่ทั้งนี้ขอให้เผื่อระยะเวลำกำรส่งไปรษณีย์ล่วงหน้ำให้เอกสำรมำถึงส ำนักงำนฯ
ก่อนวันประกำศรำยชื่อ หำกเอกสำรเดินทำงมำไม่ถึงภำยในระยะเวลำดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติจะพิจำรณำคุณสมบัติผู้สมัครในวันสอบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ตำมที่ก ำหนด โดยจะประกำศ
รำยชื่อไปพลำงก่อนโดยมีหมำยเหตุ ให้ถือกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่สุด 

  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่เสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครแต่อย่ำงใด 

   5.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

    (1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว 
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป  

    (2) ส ำ เนำใบปริญญำบัตร และส ำเนำทะเบียนแสดงผลกำรเรียน 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัครสอบตำมประกำศรับสมัคร 
จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ (โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับ
สมัคร คือ วันที่ 13 มกรำคม 2566) ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำบัตรของ
สถำนศึกษำใดนั้นจะถือตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ 
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันปิดรับสมัครดังกล่ำว ในกรณีท่ีไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำ
ดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทน  

           /(3) ส ำเนำ... 
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(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 

    (4) ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล  
(ในกรณีทีมีกำรเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล) เป็นต้น จ ำนวน 1 ฉบับ 

   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง”  และลงชื่อ ลงวันที่ ไว้ที่มุม
บนขวำมือทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวฯ  กรณีมำสมัครด้วยตัวเองให้ น าหลักฐานฉบับจริง มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ในวันที่สมัครสอบ 

      6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ  

    6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร
ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆหรือคุณวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณลักษณะเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัคร หรือไม่เป็นไปตำม
ประกำศรับสมัครสอบ หรือเอกสำรปลอม อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดฯ จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น ให้ถือ
ว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสอบครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสำรปลอม 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดฯ จะด ำเนินกำรทำงคดีอำญำต่อไปด้วย 

   6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 4. โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ภายในวันปิดรับ
สมัคร 

  7. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ  

   ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม จะ
ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบกำรสอบ ภำยในวันที่ 24 มกรำคม 2566 ทำง
เว็บไซต์ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ https://nakhonsawan.moj.go.th  ทำง Facebook 
Page: ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์  และติดประกำศประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 13 
จังหวัดนครสวรรค์  ภำยในศำลำกลำงจังหวัดนครสวรรค์  อำคำรศูนย์ด ำรงธรรม ชั้น 2 อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์  

8. วิธีการสอบคัดเลือก  รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้  (เอกสำรแนบ 2) 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 60 

 

         /10. การขึ้น... 

https://nakhonsawan.moj.go.th/
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10. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
         10.1 กำรข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดลงมำ
ตำมล ำดับในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

10.2 กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี แต่ถ้ำส ำนักงำนฯจัดให้มีกำรคัดเลือกในต ำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีกำรขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีนี้เป็น
อันยกเลิก 

11. การจัดจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ 
         กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้  ตำมจ ำนวนต ำแหน่งข้อ 1. 
   

 ประกำศ  ณ  วันที่  9 มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖6  
 

 
(นำงถนอมพรรณ เลิศไกร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกเพ่ือจัดจ้ำงชั่วครำว 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรแนบ ๑ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(แนบท้ำย ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ๑๓  จังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่  4 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖6) 

-------------------------- 

ต าแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ยุติธรรม) ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1. รับค ำขอรับกำรให้ควำมช่วยเหลืองำนกองทุนยุติธรรม และงำนส ำนักงำนช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน แจ้งสิทธิ สอบถำมข้อเท็จจริง และควำมประสงค์ บันทึกข้อเท็จจริงโดยละเอียด ตลอดจนให้
ค ำปรึกษำ ตอบปัญหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกองทุนยุติธรรมแก่ผู้
ขอรับควำมช่วยเหลือ ผู้เสียหำย จ ำเลย ประชำชน หรือหน่วยงำน 

2. ศึกษำรำยละเอียดข้อเท็จจริงขอรับควำมช่วยเหลือ แนวทำงให้ควำมช่วยเหลือ รวบรวม 
แสวงหำ ศึกษำข้อเท็จจริงและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้ำค ำพิพำกษำศำลฎีกำ แนวทำงกำรพิจำรณำ               
และด ำเนินกำรอ่ืนที่จ ำเป็น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรท ำควำมเห็นค ำขอรับควำมช่วยเหลือ 
งำนกองทุนยุติธรรม และงำนส ำนักงำนช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

3. ด ำเนินกำรสรุปข้อเท็จจริง ปรับหลักกฎหมำย หลักเกณฑ์ และจัดท ำควำมเห็นเพ่ือ
เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ/คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม และจัดท ำควำมเห็นกรณีมีกำรทบทวนผลกำร
พิจำรณำต่ออนุกรรมกำรประจ ำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม และส ำนักงำนช่วยเหลือทำงกำรเงิน) 

4. ด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลืองำนกองทุนยุติธรรมและ
ส ำนักงำนช่วยเหลือทำงกำรเงิน/ผลกำรพิจำรณำทบทวนให้ผู้ขอรับกำรช่วยเหลือและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ทรำบ ด ำเนินกำรจัดหำทนำยควำม ขออนุมัติค่ำธรรมเนียมศำล ยื่นค ำร้องขอต่อศำลเพ่ือปล่อยชั่วครำวผู้ต้องขัง 
และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมผลกำรพิจำรณำหรือตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 

5. จัดท ำหนังสือโต้  – ตอบรำชกำร ลงพ้ืนที่ปฏิบัติรำชกำร ประสำนงำนติดต่อ                  
กับหน่วยงำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำรและบุคคลต่ำงๆ กำรด ำเนินงำนตำมมติคณะอนุกรรมกำรประจ ำจังหวัด 
(กองทุนยุติธรรม และส ำนักงำนช่วยเหลือทำงกำรเงิน) 

6.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรติดตำม
เรื่องและแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้ขอบริกำร 

7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอำญำและงำนวินัย ตลอดจนงำนนิติกำรของ
ส ำนักงำน 

8. ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่บริกำรโต๊ะบริกำรที่ 1 (จุดคัดกรอง) และเป็นเจ้ำหน้ำที่โต๊ะ
บริกำรที่ 3 (งำนบริกำรกระทรวงยุติธรรม)  

         

         /9. ปฏิบัติ... 

 



9. ปฏิบัติงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพอีกหน้ำที่หนึ่ง 

10. ด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 

    

เอกสำรแนบ 2 

วิธีการสอบคัดเลือก 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ๑๓  จังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่ 4  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖6) 

-------------------------- 

วิธีการสอบคัดเลือก ต าแหน่ง นิติกร 

คัดเลือกโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ (โดยกำรสัมภำษณ์อำจก ำหนดให้ผู้เข้ำสอบแสดงควำมรู้
หรือทดสอบตัวอย่ำงงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรสัมภำษณ์ประกอบด้วยก็ได้ ) รวมคะแนนเต็ม ๑00 
คะแนน ตำมรำยละเอียด ดังนี้  

1. ควำมรู้ควำมเหมำะสมส ำหรับต ำแหน่ง  
 1.1 ควำมรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม บทบำท วิสัยทัศน์ ภำรกิจ  

    1.๒ พิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ 
ประวัติกำรท ำงำน  จำกกำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบและจำกกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำร
อ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพลเรือน 
คุณธรรม จริยธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
ปฏิภำณไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
 

  องค์ประกอบท่ี 1 (๔๐ คะแนน) 

  ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย 
อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ
ไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน 
 

  องค์ประกอบท่ี 2 (๖๐ คะแนน) 

  จำกกำรตอบค ำถำม เพ่ือพิจำรณำประเมินควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งใน
ขอบเขตเนื้อหำ ดังนี้ 

 

                      /- ประมวล... 

   



- ประมวลกฎหมำยอำญำ 

  - ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

  - ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 

  - ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

  - พ.ร.บ. ค่ำตอบแทนผู้ เสียหำย และค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ           
พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  - พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 2559 และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  - พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 2562 

           - ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552. 

  - บทบำท ภำรกิจ และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 

 

-------------------------- 

 


