(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
เรื่อง กําหนดวันและเวลายืน่ ใบสมัครทดสอบความรู$เพือ่ บรรจุเป'นข$าราชการตุลาการ
ในตําแหน*งผู$ชว* ยผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕6๑
_____________________
ด$ว ยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรมได$พิจารณาในการประชุมครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร9ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให$ดําเนินการรับสมัครทดสอบความรู$เพื่อบรรจุเป'น
ข$าราชการตุลาการในตําแหน*งผู$ช*ว ยผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกําหนดวันและเวลายื่น
ใบสมัครสอบตามความในข$อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรมว*าด$ว ยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู$ เพื่อบรรจุเป'นข$าราชการตุลาการในตําแหน*งผู$ช*วยผู$พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว*าด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู$สมัครสอบคัดเลือก ผู$สมัครทดสอบความรู$ หรือผู$สมัครเข$ารับการคัดเลือก
พิเศษเพื่อบรรจุเป'นข$าราชการตุลาการในตําแหน*งผู$ช*วยผู$พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต*อไปนี้
๑. ยื่นใบสมัครสอบด$วยตนเองทางอินเทอร9เน็ตผ*านเว็บไซต9ของสํานักคณะกรรมการ
ตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ที่ http://www.ojc.coj.go.th หรื อ ที่ http://ojc.job.thai.com โดยให$
ลงทะเบี ยนสมัค รได$ตั้ง แต*วั น พฤหัส บดี ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ กา ถึง วัน อัง คารที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๒. ให$ ผู$ ส มั ค รอ* า นคู* มื อ การสมั ค รทดสอบความรู$ เ พื่ อ บรรจุ เ ป' น ข$ า ราชการตุ ล าการ
ในตําแหน*งผู$ช*วยผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบการลงทะเบียนสมัคร ทั้งนี้ผู$สมัครสามารถ
ส*งใบสมัครได$เพียงครั้งเดียวเท*านั้น เมื่อส*งใบสมัครแล$วไม*สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก$ไขข$อความใด ๆ
และถือว*าข$อมูลดังกล*าวเป'นข$อมูลที่ใช$สําหรับการลงทะเบียนสมัครฯ
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. ๒๕๖๑
๓.๑ ผู$ที่เคยสมัครสอบคัดเลือกฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู$ฯ แต*ยังไม*มีสิทธิ
สอบทั้งสองประเภทหรือกรณียังไม*มีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง (ส*วนกรณีผู$ที่ ก.ต. พิจารณาให$
มีสิทธิสอบแล$ว ทุกประเภท ไม*ต$องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร แต*ต$องแจ$งในการกรอกใบสมัคร
ให$ครบถ$วนว*าเคยไม*มีสิทธิสอบประเภทใด เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาให$มีสิทธิสอบแล$วเมื่อใด)
๓.๒ ผู$ที่ ...

-๒๓.๒ ผู$ ที่ เ คยสมั ค รสอบคั ดเลื อกฯ หรื อสมั ครทดสอบความรู$ ฯ ซึ่ งมี สิ ทธิ สอบแล$ ว
แต* การสมัครสอบทดสอบความรู$ ฯ ครั้ งนี้ ใช$ คุณสมบัติ ใหม*ในการสมั ครฯ โดยที่ คุณสมบัติ ใหม*ดั งกล*าว
ก.ต. ยังไม*เคยรับรอง
๓.๓ ผู$สมั ครใหม*ใ นการสมัค รทดสอบความรู$ฯ ที่ใช$ สิทธิ ประกอบวิ ชาชี พที่ 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*ในการสมัครทดสอบความรู$ฯ ที่ใช$สิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของ
สถาบันการเงิน ตามข$อ ๓ (๑๑) แห*งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว*าด$วยกําหนดการ
ประกอบวิชาชีพอย*างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๕ ผู$สมัครใหม*ที่ต$องเข$ารับการประเมินวิชาชีพตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช)
แห*งพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการฝMายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.๖ ผู$สมัครใหม*ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แห*งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข$าราชการฝMายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช$คุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับรองแล$ว แต*ขอ
เทียบรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให$เป'นไปตามหลักเกณฑ9ใน ข$อ ๑๒ แห*งระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมว*าด$วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู$ เพื่อบรรจุเป'นข$าราชการตุลาการ
ในตําแหน*งผู$ช*วยผู$พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๗ ผู$สมัครใหม*ที่สมัครทดสอบความรู$ฯ โดยใช$คุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไม*ได$รับ
การรับรองจาก ก.ต. (ดูรายชื่อคุณวุฒิทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองได$ที่เว็บไซต9ของ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
๓.๘ ผู$สมัครที่เคยถูกกล*าวหาหรือถูกฟPองว*ากระทําผิดอาญาที่ไม*ใช*ความผิด ที่ไ ด$
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๙ กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว$ข$างต$นซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรู$เพื่อบรรจุเป'น
ข$าราชการตุลาการในตําแหน*งผู$ช*วยผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรเพื่อประโยชน9ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ทั้งนี้จะได$แจ$งรายละเอียดที่เว็บไซต9ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๔. เมื่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได$พิจารณาคุณสมบัติของผู$สมัครทดสอบ
ความรู$ฯ ตามความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ (๒) (ก) - (ช) แห*งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข$า ราชการฝM ายตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จ แล$ว จะได$ ประกาศรายชื่ อผู$ มี สิท ธิ เข$ า รั บ
การทดสอบความรู$ฯ ไว$ที่เว็บไซต9ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๕. ผู$สมัคร ...

-๓๕. ผู$สมัครที่ผ*านการประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิทดสอบความรู$ฯ จะมีสิทธิได$รับการบรรจุ
เข$ารับราชการเป'นข$าราชการตุลาการ เมื่อได$ผ*านการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมว*าด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู$สมัครสอบคัดเลือก ผู$สมัครทดสอบ
ความรู$ หรื อ ผู$ สมั ค รเข$า รั บ การคั ด เลื อกพิ เ ศษ เพื่ อ บรรจุ เ ป'น ข$ า ราชการตุ ลาการในตํ า แหน* ง ผู$ ช* ว ย
ผู$พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. เป'นหน$าที่ของผู$สมัครทดสอบความรู$ฯ ที่จะจัดการให$ทราบประกาศดังกล*าวข$างต$น
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการทดสอบความรู$เพื่อบรรจุเป'น ข$าราชการตุลาการในตําแหน*ง ผู$ช*ว ย
ผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑ ด$วยตนเอง จะไม*มีการแจ$งให$ทราบเป'นรายบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ9 พ.ศ. ๒๕6๑
ลงชื่อ ชีพ จุลมนต9
(นายชีพ จุลมนต9)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สําเนาถูกต$อง
ลงชื่อ หทยา วัจฉละกมล
(นางสาวหทยา วัจฉละกมล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร

หทยา ร*าง/ทาน
เพ็ญศรี/ตรวจ
ประกาศสอบสนามเล็กฯ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดในการลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู&
เพื่อบรรจุเป-นข&าราชการตุลาการในตําแหน4งผู&ช4วยผูพ& ิพากษา ประจําป8 พ.ศ. ๒๕๖๑
(แนบท$ายประกาศ ก.ต. เรื่อง กําหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู$
เพื่อบรรจุเป'นข$าราชการตุลาการในตําแหน*งผู$ชว* ยผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ9 พ.ศ. ๒๕๖๑)

-------------------------------ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร

๑. ลงทะเบียนสมัครผ*านทางเว็บไซต9 http://www.ojc.coj.go.th หรือ
http://ojc.job.thai.com เท*านั้น
๒. อ* า นคู* มื อ การสมั ค รทดสอบความรู$ เ พื่ อ บรรจุ เ ป' น ข$ า ราชการตุ ล าการในตํ า แหน* ง ผู$ ช* ว ย
ผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑ (สมัครทางอินเทอร9เน็ต) ประกอบการลงทะเบียนสมัคร
๓. ดําเนินการลงทะเบียนเพื่อชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบฯ และลงทะเบียนสมัครทดสอบ
ความรู$ฯ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู*มือการสมัครทดสอบความรู$เพื่อบรรจุเป'น ข$าราชการ
ตุลาการในตําแหน*งผู$ช*วยผู$พิพากษา ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑ (สมัครทางอินเทอร9เน็ต)
๔. ผู$สมัครที่ลงทะเบียนส*งใบสมัครแล$วไม*สามารถเปลี่ยนแปลงแก$ไขใบสมัครของตนได$อีก

