(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
ในตําแหน)งผูช)วยผูพิพากษา ประจําป. พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แห)งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว)าดวย
การสมัค ร การสอบคั ด เลือ กและการทดสอบความรูเพื่ อ บรรจุ เ ป$น ขาราชการตุ ล าการในตํา แหน) ง
ผูช)วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการทดสอบความรู ไดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
ความรูเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการในตําแหน)งผูช)วยผูพิพากษา ประจําป. พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต)อไปนี้
๑. วิชาที่สอบขอเขียน จํานวนขอ วัน เวลา (เรียงตามวัน)
การทดสอบความรู
วันเสาร!ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา 15.05 น.
(เวลา 2 ชัว่ โมง 5 นาที)
วันเสาร!ที่ ๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๐
เวลา ๑3.00 น. ถึงเวลา ๑4.๔๐ น.
(เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที)

สอบวิชากฎหมายอาญา 2 ขอ
กฎหมายแพ)งและพาณิชยB 3 ขอ รวม 5 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบสีเหลือง)
สอบวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1 ขอ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับกฎหมายว)าดวยการจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ๑ ขอ
(ทําในสมุดคําตอบสีเขียว)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือวิชาภาษาอังกฤษ ขอที่ 3 จํานวน 1 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบสีสมโดยจะมีชื่อวิชาระบุไวที่ปกสมุด)
รวม 3 ขอ
และกฎหมายวิชาเลือก ๗ วิชา (กฎหมายว)าดวยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว กฎหมายทรัพยBสินทางปJญญา กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคา
ระหว)างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค)
กฎหมายวิชาเลือกใหผูสอบทําเฉพาะวิชาเลือกที่ได
แสดงความจํานงไวในวันสมัครเพียง 1 วิชา จํานวน 1 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบซึ่งจัดสีเฉพาะไวแตกต7างกันในวิชาเลือกแต7ละวิชา)

เวลา ๑5.1๐ น. ถึงเวลา ๑6.1๐ น.
(เวลา ๑ ชั่วโมง)

สอบวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบสีชมพู)
/วันเสาร!ที่ 11...

-๒-

วันเสาร!ที่ ๑๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑5.3๐ น.
(เวลา 2 ชั่วโมง 3๐ นาที)

สอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 ขอ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง 3 ขอ
รวม 6 ขอ (ทําในสมุดคําตอบสีฟ;า)

2. สถานทีส่ อบขอเขียน
สอบ ณ อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
3. ขอปฏิบัติในการเขาสอบขอเขียน
1. ใหผูเขาสอบปฏิบตั ติ ามระเบียบการสอบขอเขียนทายประกาศนีอ้ ย)างเคร)งครัด
2. ผู เขาสอบควรมาถึ ง อาคารสอบก) อ นเริ่ ม เวลาสอบอย) า งนอย 2 ชั่ ว โมงเพื่ อ
ตรวจสอบความเรีย บรอยก) อ นเขาอาคารสอบเนื่อ งจากมี ก ารใชเครื่ อ งตรวจจับ โลหะและอุ ป กรณB
อิเล็กทรอนิกสB จึงหามผูเขาสอบนําอุปกรณBการสื่อสารหรือเครื่องประดับทุกชนิดเขาอาคารสอบและจะ
ไม)มีการรับฝากหรืออนุญาตใหวางสิ่งของใด ๆ ไวภายในอาคารสอบและหองสอบ กรณีเครื่องตรวจจับโลหะส)ง
สัญญาณเตือน เจาหนาที่จะตรวจสอบผูเขาสอบดวยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand Scan) อีกครั้งหนึ่ง
ใหผูเขาสอบทุกคนเขาหองสอบก)อนเริ่มตนเวลาสอบไม)นอยกว)า 30 นาที เมื่อการสอบ
ไดเริ่มตนแลวประตูเขาหองสอบจะป[ดทันทีและไม)อนุญาตใหผูเขาสอบที่กําลังเขาแถวเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหองสอบทุกกรณี
อนึ่ง การเขาแถวตรวจผูเขาสอบก)อนเขาหองสอบเป$นขั้นตอนที่ใชเวลา ผูเขาสอบ
ตองเผื่อเวลาสําหรับการตรวจดวย
3. หามผูเขาสอบนําอุปกรณBการสื่อสารและเครื่องประดับทุกชนิด เช)น สรอยคอ
สรอยขอมือ แหวน ฯลฯ เขาไปในอาคารสอบและหองสอบโดยเด็ดขาด กรณีนาฬิกาขอมือจะตองผ)าน
การตรวจจากเจาหนาที่แลวเท)านั้นจึงจะสามารถนําเขาไปในอาคารสอบและหองสอบได ในกรณีที่ผูเขา
สอบเคยเขารับการผ)าตัดเสริมวัสดุอื่นใดที่เป$นโลหะจะตองกรอกแบบฟอรBมชี้แจงก)อนเขาภายในอาคารสอบ
4. หามมิใหผูเขาสอบนําตํารา โน_ตย)อ สัมภาระต)างๆ เช)น กระเป`าสะพาย กระเป`าถือ
ถุงต)าง ๆ ฯลฯ เขาไปในอาคารสอบและหองสอบโดยเด็ดขาด เวนแต)เครื่องเขียนและน้ําดื่มหรือสิ่งจําเป$น
อื่น ๆ เช)น ยารักษาโรค ฯลฯ
5. ไม)มีบริการรับฝากอุปกรณBหรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูเขาสอบ
6. กรณีผูเขาสอบออกนอกหองสอบหรือนอกอาคารสอบ เมื่อกลับเขาหองสอบ
จะตองตรวจผูเขาสอบดวยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand Scan) ก)อนเขาหองสอบ กรณีออกนอกอาคาร
สอบผูเขาสอบ ตองเดินผ)านเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณBอิเล็กทรอนิกสB ก)อนเขาอาคารสอบทุกครั้ง
7. เมื่อกองอํานวยการใหสัญญาณหมดเวลาเขาอาคารสอบ หามผูเขาสอบเขาอาคาร
สอบโดยเด็ดขาด

/8. กรณีมีปJญหา...

-๓-

8. กรณี มี ปJ ญหา เช) น บั ตรประจํ าตัวสอบ หรื อบั ตรประจําตั วประชาชนสู ญหาย
หาหองสอบไม)พบ ใหติดต)อกองอํานวยการประจําสนามสอบก)อนเวลาสอบไม)นอยกว)า ๒ ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ) ศิริชัย วัฒนโยธิน
(นายศิริชัย วัฒนโยธิน)
ประธานศาลอุทธรณB
ประธานกรรมการทดสอบความรู ฯ

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) จุฑามาศ เทียนไพโรจน
(นางสาวจุฑามาศ เทียนไพโรจน)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

จุฑามาศ ราง/ทาน
นงเยาว ตรวจ
บันทึก ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู เรื่องกําหนดวันสอบ ๒๕๕9

