(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
เรื่อง กําหนดวันและเวลายืน่ ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการ
ในตําแหน&งผู$ชว& ยผู$พิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕60
______________________
ด$วยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรมได$พิจารณาในการประชุมครั้ง ที่ ๑3/๒๕60
เมื่อวันจันทร7ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบให$ดําเนินการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป"นข$าราชการ
ตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕60 โดยกําหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบ
ตามความในข$อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว&าด$วยการสมัคร การสอบคัดเลือก
และการทดสอบความรู$ เพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ตามความในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว&าด$วยหลักเกณฑ7และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู$สมัคร สอบคัดเลือก ผู$สมัครทดสอบความรู$ หรือผู$สมัครเข$ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป"น
ข$าราชการตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต&อไปนี้
๑. ยื่ น ใบสมั ค รสอบด$ ว ยตนเองทางอิ น เทอร7 เ น็ ต ผ& า นเว็ บ ไซต7 ที่ ใ ช$ ใ นการสมั ค รที่
http://ojc.job.thai.com โดยให$ ลงทะเบี ยนสมั ครได$ ตั้ งแต& วั นอั งคารที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕60 เวลา
๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๒. ให$ ผู$ สมั ครอ& านคู& มื อสมั ครสอบคั ดเลื อกเพื่ อบรรจุ เป" นข$ าราชการตุ ลาการในตํ าแหน& ง
ผู$ช&วยผู$พิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕60 ประกอบการลงทะเบียนสมัคร ทั้งนี้ผู$สมัครสามารถส&งใบสมัครได$
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&มือสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕60
๓.๑ ผู$ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู$ ฯ แต&ยังไม&มีสิทธิสอบ
ทั้งสองประเภทหรือกรณียังไม&มีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง (ส&วนกรณีผู$ที่ ก.ต. เคยพิจารณาให$
เป"นผู$ไม&มีสิทธิสอบและในการสมัครครั้งถัดมา ก.ต. ได$พิจารณาให$มีสิทธิสอบแล$วทุกประเภท ไม&ต$องยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร แต&ต$องแจ$งในการกรอกใบสมัครให$ครบถ$วนว&าเคยไม&มีสิทธิสอบประเภทใด
เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาให$มีสิทธิสอบแล$วเมื่อใด)
๓.๒ ผู$ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ หรือสมัครทดสอบความรู$ ฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแล$ว
แต&การสมัครสอบคัดเลือก ฯ ครั้งนี้ใช$คุณสมบัติใหม&ในการสมัคร ฯ โดยที่คุณสมบัติใหม&ดังกล&าว ก.ต.
ยังไม&เคยรับรอง
3.3 …

-2๓.๓ ผู$ ส มั ค รใหม& ใ นการสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ฯ ที่ ใ ช$ สิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ ก.ต.
ยังไม&เคยรับรอง หรือใช$สิทธิประกอบวิชาชีพอย&างอื่นตาม ข$อ ๓/๑ แห&งระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมว&าด$วยกําหนดการประกอบวิชาชีพอย&างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๔ ผู$สมัครใหม&ในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่ใช$สิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของ
สถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง ตามข$อ ๓(๑๑) แห&งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว&าด$วย
กําหนดการประกอบวิชาชีพอย&างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๕ ผู$สมัครเคยถูกกล&าวหา หรือถูกฟQอง หรือต$องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล
ให$ลงโทษในคดีแพ&ง/อาญา/ปกครอง ทุกกรณีแม$ว&าได$รับการล$างมลทินแล$ว ให$ยื่นให$ครบถ$วน (ถ$าหาก
ได$รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย&างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาลก็ให$ยื่นไว$ด$วย)
3.6 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว$ข$างต$นซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป"น
ข$าราชการตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา ประจําป* พ.ศ. 2560 เห็นสมควรเพื่อประโยชน7ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ทั้งนี้จะได$แจ$งรายละเอียดที่เว็บไซต7ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๔. เมื่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได$พิจารณาคุณสมบัติของผู$สมัครสอบคัดเลือก ฯ
ตามความในมาตรา ๒๗ แห&งพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการฝVายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
เสร็จแล$ว จะได$ประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิเข$ารับการสอบคัดเลือก ฯ ไว$ที่เว็บไซต7ของสํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมและเว็บไซต7ที่ใช$ในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ
๕. ผู$ ส มั ค รที่ ผ& า นการประกาศรายชื่ อ ผู$ มี สิ ท ธิ ส อบคั ด เลื อ กจะมี สิ ท ธิ ไ ด$ รั บ การบรรจุ
เข$ารับราชการเป"นข$าราชการตุลาการเมื่อได$ผ&านการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมว&าด$วยหลักเกณฑ7และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู$สมัครสอบคัดเลือก ผู$สมัครทดสอบความรู$
หรือผู$สมัครเข$ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. เป"นหน$าที่ของผู$สมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่จะจัดการให$ทราบประกาศดังกล&าวข$างต$น
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา
ประจําป* พ.ศ. ๒๕60 ด$วยตนเอง จะไม&มีการแจ$งให$ทราบเป"นรายบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณลงชื่อ) ดิเรก (ลงชื่อ)อิงค
นินันท7
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) จุฑารัตน วิเชียร
(นางสาวจุฑารัตน วิเชียร)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

รายละเอียดในการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป(นข*าราชการตุลาการในตําแหน0งผู*ช0วยผูพ* ิพากษา ประจําป6 พ.ศ. ๒๕60
(แนบท$ายประกาศ ก.ต. เรื่อง กําหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการ
ในตําแหน&งผู$ชว& ยผู$พิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕60
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60)
-------------------------------------ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร
๑. ลงทะเบียนสมัครผ&านทางเว็บไซต7 http://ojc.job.thai.com เท&านั้น
๒. อ&านคู&มือการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา
ประจําป* พ.ศ. ๒๕60 (สมัครทางอินเทอร7เน็ต) ประกอบการลงทะเบียนสมัคร
๓. ดํ า เนิ น การลงทะเบี ย นเพื่ อ ชํ า ระเงิ น ค& า ธรรมเนี ย มการสอบ ฯ และลงทะเบี ย นสมั ค ร
สอบคัดเลือกตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู&มือการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป"นข$าราชการตุลาการ
ในตําแหน&งผู$ช&วยผู$พิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕60 (สมัครทางอินเทอร7เน็ต)
๔. ผู$สมัครที่ลงทะเบียนส&งใบสมัครแล$วไม&สามารถเปลี่ยนแปลงแก$ไขใบสมัครของตนได$อีก

