(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
เรื่อง กําหนดวันและเวลายืน่ ใบสมัครทดสอบความรู"เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการ
ในตําแหน(งผู"ชว( ยผู"พิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๙
______________________
ด"วยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได"พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑9/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร6ที่ 5 กันยายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให"ดําเนินการรับสมัครทดสอบความรู"เพื่อบรรจุเป%น
ข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดวันและเวลายื่นใบสมัคร
สอบตามความในข" อ ๗ ของระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว( า ด" ว ยการสมั ค ร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู" เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว(าด"วยหลักเกณฑ6และวิธีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู"สมัครสอบคัดเลือก ผู"สมัครทดสอบความรู" หรือผู"สมัครเข"ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต(อไปนี้
๑. ยื่นใบสมั ครสอบด" วยตนเองทางอิ นเทอร6 เน็ ตผ(านเว็บไซต6 ของสํ านักคณะกรรมการ
ตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรม ที่ http://www.ojc.coj.go.th หรื อ ที่ http://ojc.job.thai.com โดยให"
ลงทะเบียนสมั ครได"ตั้ งแต( วั นจั นทร6 ที่ 3 ตุล าคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ กา ถึ งวันจั นทร6 ที่
31 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๒. ให"ผู"สมัครอ(านคู(มือการสมัครทดสอบความรู"เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(ง
ผู"ช(วยผู"พิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบการลงทะเบียนสมัคร ทั้งนี้ผู"สมัครสามารถส(งใบสมัคร
ได"เพียงครั้งเดียวเท(านั้น เมื่อส(งใบสมัครแล"วไม(สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก"ไขข"อความใด ๆ และถือว(า
ข"อมูลดังกล(าวเป%นข"อมูลที่ใช"สําหรับการลงทะเบียนสมัคร ฯ
๓. ให"ผู"สมัครดังต(อไปนี้ยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนสมัครต(อสํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมภายใน ๗ วัน นับแต(วันยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในคู(มือการสมัครทดสอบ
ความรู"เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๑ ผู"ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู" ฯ แต(ยังไม(มีสิทธิสอบ
ทั้งสองประเภทหรือกรณียังไม(มีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง (ส(วนกรณีผู"ที่ ก.ต. พิจารณาให"มีสิทธิสอบแล"ว
ทุกประเภท ไม(ต"องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร แต(ต"องแจ"งในการกรอกใบสมัครให"ครบถ"วนว(าเคยไม(มีสิทธิสอบ
ประเภทใด เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาให"มีสิทธิสอบแล"วเมื่อใด)
๓.2 ผู"ที่ ...

-๒๓.๒ ผู"ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ หรือสมัครทดสอบความรู" ฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแล"ว
แต(การสมัครสอบทดสอบความรู" ฯ ครั้งนี้ใช"คุณสมบัติใหม(ในการสมัคร ฯ โดยที่คุณสมบัติใหม(ดังกล(าว
ก.ต. ยังไม(เคยรับรอง
๓.๓ ผู"ส มั ครใหม(ใ นการสมัค รทดสอบความรู" ฯ ที่ ใช" สิท ธิป ระกอบวิช าชีพ ที่ ก.ต.
ยังไม(เคยรับรอง หรือใช"สิทธิประกอบวิชาชีพอย(างอื่นตาม ข"อ ๓/๑ แห(งระเบียบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมว(าด"วยกําหนดการประกอบวิชาชีพอย(างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๔ ผู"สมัครใหม(ในการสมัครทดสอบความรู" ฯ ที่ใช"สิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของ
สถาบันการเงิน ตามข"อ ๓ (๑๑) แห(งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว(าด"วยกําหนดการ
ประกอบวิชาชีพอย(างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
3.5 ผู"สมัครใหม(ที่ต"องเข"ารับการประเมินวิชาชีพตามความในมาตรา 28 (2) (ช)
แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการฝRายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
3.6 ผู"สมัครใหม(ตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) หรือ (ค) แห(งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข"าราชการฝRายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ที่ใช"คุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับรองแล"ว
แต(ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให"เป%นไปตามหลักเกณฑ6ใน ข"อ 12 แห(งระเบียบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมว(าด"วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู" เพื่อบรรจุเป%น
ข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
3.7 ผู"สมัครใหม(ที่สมัครทดสอบความรู"ฯ โดยใช"คุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไม(ได"รับการ
รับ รองจาก ก.ต. (ดู ร ายชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ทางกฎหมายและมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก.ต. รั บ รองได" ที่ เ ว็บ ไซต6 ข อง
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
๓.8 ผู"สมัครที่เคยถูกกล(าวหาหรือถูกฟXองว(ากระทําผิดอาญาที่ไม(ใช(ความผิดที่ได"กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.9 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว"ข"างต"นซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรู"เพื่อบรรจุเป%น
ข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา ประจําป+ พ.ศ.2559 เห็นสมควรเพื่อประโยชน6ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ทั้งนี้จะได"แจ"งรายละเอียดที่เว็บไซต6ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๔. เมื่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได"พิจารณาคุณสมบัติของผู"สมัครทดสอบความรู" ฯ
ตามความในมาตรา ๒6 มาตรา 27 และมาตรา 28 (2) (ก) – (ช) แห(ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบ
ข"าราชการฝRายตุลาการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จแล"ว จะได"ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการ
ทดสอบความรู" ฯ ไว"ที่เว็บไซต6ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
5. ผู"สมัคร ...

-3๕. ผู"สมัครที่ผ(านการประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิทดสอบความรู"ฯ จะมีสิทธิได"รับการบรรจุ
เข"ารับราชการเป%น ข"าราชการตุลาการเมื่อได"ผ(านการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมว(าด"วยหลักเกณฑ6และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู"สมัครสอบคัดเลือก ผู"สมัครทดสอบความรู"
หรือผู"สมัครเข"ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุ เป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(ว ยผู"พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. เป%นหน"าที่ของผู"สมัครทดสอบความรู" ฯ ที่จะจัดการให"ทราบประกาศดังกล(าวข"างต"น
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการทดสอบความรู"เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา
ประจําป+ พ.ศ.๒๕๕๙ ด"วยตนเอง จะไม(มีการแจ"งให"ทราบเป%นรายบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สําเนาถูกต"อง
พงษธวัฒน บุญพิทักษ
(นายพงษธวัฒน บุญพิทักษ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

พงษธวัฒน ราง/ทาน
นงเยาว6
ตรวจ
ประกาศกําหนดวันเวลา ฯ

รายละเอียดในการลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู&
เพื่อบรรจุเป-นข&าราชการตุลาการในตําแหน4งผู&ช4วยผูพ& ิพากษา ประจําป8 พ.ศ. ๒๕๕๙
(แนบท"ายประกาศ ก.ต. เรือ่ ง กําหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู"
เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
-------------------------------------ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร
๑. ลงทะเบียนสมัครผ(านทางเว็บไซต6 http://www.ojc.coj.go.th หรือ
http://ojc.job.thai.com เท(านั้น
๒. อ(านคู(มือการสมัครทดสอบความรู"เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา
ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สมัครทางอินเทอร6เน็ต) ประกอบการลงทะเบียนสมัคร
๓. ดํ า เนิ น การลงทะเบี ย นเพื่ อ ชํ า ระเงิ น ค( า ธรรมเนี ย มการสอบ ฯ และลงทะเบี ย นสมั ค ร
ทดสอบความรู"ตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู(มือการสมัครทดสอบความรู"เพื่อบรรจุเป%นข"าราชการ
ตุลาการในตําแหน(งผู"ช(วยผู"พิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สมัครทางอินเทอร6เน็ต)
๔. ผู"สมัครที่ลงทะเบียนส(งใบสมัครแล"วไม(สามารถเปลี่ยนแปลงแก"ไขใบสมัครของตนได"อีก

