(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
ในตําแหน)งผูช)วยผูพิพากษา ประจําป. พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
แห)งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ8ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แห)งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรม
ว)าดวยการสมัคร การสอบคัดเลือกและการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการในตําแหน)ง
ผูช)วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการทดสอบความรู ฯ ไดกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการในตําแหน)งผูช)วยผูพิพากษา ประจําป. พ.ศ. ๒๕60
เฉพาะผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห)ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บขาราชการฝ8า ย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (สนามจิ๋ว) ดังต)อไปนี้
๑. วิชาที่สอบขอเขียน จํานวนขอ วัน เวลา (เรียงตามวัน)
การทดสอบความรู ฯ (สนามจิ๋ว)
วันเสาร#ที่ 1๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา 15.05 น.
(เวลา 2 ชั่วโมง 5 นาที)
วันเสาร#ที่ 25 มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑3.00 น. ถึงเวลา 13.50 น.
(เวลา 50 นาที)

สอบวิชากฎหมายอาญา 2 ขอ
กฎหมายแพ)งและพาณิชยI 3 ขอ รวม 5 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบสีเหลือง)
สอบวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1 ขอ
รวม 1 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบสีเขียว)
และกฎหมายวิชาเลือก 8 วิชา (กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายว)า ดวยการจัด ตั้ง ศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจ ารณาคดีเ ยาวชนและครอบครัว กฎหมาย
ทรัพยIสินทางปMญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน
กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหว)างประเทศ
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค)
กฎหมายวิชาเลือกใหผูสอบทําเฉพาะวิชาเลือกที่ได
แสดงความจํานงไวในวันสมัครเพียง 1 วิชา จํานวน 1 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบซึ่งจัดสีเฉพาะไวแตกต)างกันในวิชาเลือก
แต)ละวิชา)
เวลา 14.30 น. ...

-๒-

เวลา 14.20 น. ถึงเวลา ๑7.2๐ น.
(เวลา 3 ชั่วโมง)

สอบวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ขอ
(ทําในสมุดคําตอบสีชมพู)

วันเสาร#ที่ 1 เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑4.4๐ น.
(เวลา 1 ชัว่ โมง 4๐ นาที)

สอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ขอ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง 2 ขอ
รวม 4 ขอ (ทําในสมุดคําตอบสีฟ3า)

2. สถานทีส่ อบขอเขียน
สอบ ณ อาคารเรี ย นรวม ตึ ก 34 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3. ขอปฏิบัติในการเขาสอบขอเขียน
1. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการสอบขอเขียนทายประกาศนี้อย)างเคร)งครัด
2. ผูเขาสอบควรมาถึงอาคารสอบก)อนเริ่มเวลาสอบอย)างนอย 2 ชั่ว โมง เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบรอยก)อนเขาอาคารสอบเนื่องจากมีการใชเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณIอเิ ล็กทรอนิกสI
จึงหามผูเขาสอบนําอุปกรณIการสื่อสารหรือเครื่องประดับทุกชนิดเขาอาคารสอบและจะไม)มีการรับฝาก
หรืออนุญาตใหวางสิ่งของใด ๆ ไวภายในอาคารสอบและหองสอบ กรณีเครื่องตรวจจับโลหะส)งสัญญาณ
เตือนเจาหนาที่จะตรวจสอบผูเขาสอบดวยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand Scan) อีกครั้งหนึ่ง
ใหผูเขาสอบทุกคนเขาหองสอบก)อนเริ่มตนเวลาสอบไม)นอยกว)า 30 นาที เมื่อการสอบ
ไดเริ่มตนแลวประตูเขาหองสอบจะป]ดทันทีและไม)อนุญาตใหผูเขาสอบที่กําลังเขาแถวเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหองสอบทุกกรณี
อนึ่ง การเขาแถวตรวจผูเขาสอบก)อนเขาหองสอบเป$นขั้นตอนที่ใชเวลา ผูเขาสอบ
ตองเผื่อเวลาสําหรับการตรวจดวย
3. หามผูเขาสอบนําอุปกรณIการสื่อสารและเครื่องประดับทุกชนิด เช)น สรอยคอ
สรอยขอมือ แหวน ฯลฯ เขาไปในอาคารสอบและหองสอบโดยเด็ดขาด กรณีนาฬิกาขอมือจะตองผ)าน
การตรวจจากเจาหนาที่แลวเท)านั้นจึงจะสามารถนําเขาไปในอาคารสอบและหองสอบได ในกรณีที่ผูเขาสอบ
เคยเขารับการผ)าตัดเสริมวัสดุอื่นใดที่เป$นโลหะจะตองกรอกแบบฟอรIมชี้แจงก)อนเขาภายในอาคารสอบ
4. หามมิใหผูเขาสอบนําตํารา โน`ตย)อ สัมภาระต)างๆ เช)น กระเปaาสะพาย กระเปaาถือ
ถุงต)าง ๆ ฯลฯ เขาไปในอาคารสอบและหองสอบโดยเด็ดขาด เวนแต)เครื่องเขียนและน้ําดื่มหรือสิ่งจําเป$นอื่น ๆ
เช)น ยารักษาโรค ฯลฯ
5. ไม)มีบริการรับฝากอุปกรณIหรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูเขาสอบ
6. กรณีผูเขาสอบออกนอกหองสอบหรือนอกอาคารสอบ เมื่อกลับเขาหองสอบจะตอง
ตรวจผูเขาสอบดวยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand Scan) ก)อนเขาหองสอบ กรณีออกนอกอาคารสอบ
ผูเขาสอบ ตองเดินผ)านเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณIอิเล็กทรอนิกสI ก)อนเขาอาคารสอบทุกครั้ง
7. เมื่อกองอํานวยการใหสัญญาณหมดเวลาเขาอาคารสอบ หามผูเขาสอบเขาอาคารสอบ
โดยเด็ดขาด
/8. กรณีมีปMญหา...

-๓-

8. กรณีมีปMญหา เช)น บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประจําตัวประชาชนสูญหาย
หาหองสอบไม)พบ ใหติดต)อกองอํานวยการประจําสนามสอบก)อนเวลาสอบไม)นอยกว)า ๒ ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) ศิริชัย วัฒนโยธิน
(นายศิริชัย วัฒนโยธิน)
ประธานศาลอุทธรณI
ประธานกรรมการทดสอบความรู ฯ

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) จุฑามาศ เทียนไพโรจน
(นางสาวจุฑามาศ เทียนไพโรจน)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

จุฑามาศ ราง/ทาน
นงเยาว ตรวจ
บันทึก ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู ฯ (จิว๋ ) เรื่องกําหนดวันสอบ ๒๕๖๐

