(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ชว่ ยผู้พพิ ากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕61 เฉพาะผูส้ มัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือกและการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการทดสอบความรู้ ฯ ได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่
ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕61
เฉพาะผู้ ส มั ครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้า ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (สนามจิ๋ว) ดังต่อไปนี้
๑. วิชาที่สอบข้อเขียน จํานวนข้อ วัน เวลา (เรียงตามวัน)
การทดสอบความรู้ ฯ (สนามจิ๋ว)

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖1
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา 15.05 น.
(เวลา 2 ชั่วโมง 5 นาที)

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖1
เวลา ๑3.00 น. ถึงเวลา 13.50 น.
(เวลา 50 นาที)

สอบวิชากฎหมายอาญา 2 ข้อ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 ข้อ รวม 5 ข้อ
(ทําในสมุดคําตอบสีเหลืองเข้ม)
สอบวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1 ข้อ
รวม 1 ข้อ
(ทําในสมุดคําตอบสีเขียว)
และกฎหมายวิชาเลือก 8 วิชา (กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(ทําในสมุดคําตอบสีเทาอ่อน) กฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจ ารณาคดีเ ยาวชน
และครอบครัว (ทําในสมุดคําตอบสีเหลืองอ่อน) กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทําในสมุดคําตอบสีส้ม) กฎหมายภาษี
อากร (ทําในสมุดคําตอบสีแดง) กฎหมายแรงงาน (ทําในสมุด
คําตอบสีน้ําตาล) กฎหมายล้ม ละลาย (ทําในสมุดคําตอบ
สี ม่ วง) กฎหมายการค้า ระหว่า งประเทศ (ทํ าในสมุ ด
คํ าตอบสี เทาเข้ ม) กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค)
(ทําในสมุดคําตอบสีน้ําเงิน)
กฎหมาย…
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กฎหมายวิชาเลือกให้ผู้สอบทําเฉพาะวิชาเลือกที่ได้
แสดงความจํานงไว้ในวันสมัครเพียง 1 วิชา จํานวน 1 ข้อ
เวลา 14.20 น. ถึงเวลา ๑7.2๐ น.
(เวลา 3 ชั่วโมง)

สอบวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ข้อ
(ทําในสมุดคําตอบสีชมพู)

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖1
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑4.4๐ น.
(เวลา 1 ชั่วโมง 4๐ นาที)

สอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ข้อ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ข้อ
รวม 4 ข้อ (ทําในสมุดคําตอบสีฟ้า)

2. สถานที่สอบข้อเขียน
สอบ ณ อาคารสถานศึกษาเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
3. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
2. ผู ้เ ข้า สอบควรมาถึง อาคารสอบก่อ นเริ ่ม เวลาสอบอย่า งน้อ ย 2 ชั ่ว โมง
เพื ่อ ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยก่ อนเข้ าอาคารสอบเนื่ องจากมี การใช้ เครื่ องตรวจจั บโลหะและอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ จึง ห้า มผู้เ ข้า สอบนํ า อุป กรณ์ก ารสื่อ สารหรือ เครื่อ งประดับ ทุก ชนิด เข้า อาคารสอบ
และจะไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางสิ่งของใด ๆ ไว้ภายในอาคารสอบและห้องสอบ กรณีเครื่อง
ตรวจจับโลหะส่งสัญญาณเตือนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้เข้าสอบด้วยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand
Scan) อีกครั้งหนึ่ง
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เมื่อการสอบ
ได้เริ่มต้นแล้วประตูเข้าห้องสอบจะปิดทันทีและไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่กําลังเข้าแถวเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจค้นเข้าห้องสอบทุกกรณี
อนึ่ง การเข้าแถวตรวจผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา ผู้เข้าสอบ
ต้องเผื่อเวลาสําหรับการตรวจด้วย
3. ห้ามผู้เข้าสอบนําอุปกรณ์การสื่อสารและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ
สร้อยข้อมือ แหวน ฯลฯ เข้าไปในอาคารสอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณีนาฬิกาข้อมือจะต้องผ่าน
การตรวจจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนําเข้าไปในอาคารสอบและห้องสอบได้ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบ
เคยเข้ารับการผ่าตัดเสริมวัสดุอื่นใดที่เป็นโลหะจะต้องกรอกแบบฟอร์มชี้แจงก่อนเข้าภายในอาคารสอบ
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนําตํารา โน๊ตย่อ สัมภาระต่างๆ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ
ถุงต่าง ๆ ฯลฯ เข้าไปในอาคารสอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่เครื่องเขียนและน้ําดื่มหรือสิ่งจําเป็นอื่น ๆ
เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ
5. ไม่มีบริการ ...
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5. ไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์หรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้เข้าสอบ
6. กรณีผู้เข้าสอบออกนอกห้องสอบหรือนอกอาคารสอบ เมื่อกลับเข้าห้องสอบจะต้อง
ตรวจผู้เข้าสอบด้วยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand Scan) ก่อนเข้าห้องสอบ กรณีออกนอกอาคารสอบ
ผู้เข้าสอบ ต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเข้าอาคารสอบทุกครั้ง
7. เมื่อกองอํานวยการให้สัญญาณหมดเวลาเข้าอาคารสอบ ห้ามผู้เข้าสอบเข้าอาคารสอบ
โดยเด็ดขาด
8. กรณีมีปัญหา เช่น บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประจําตัวประชาชนสูญหาย
หาห้องสอบไม่พบ ให้ติดต่อกองอํานวยการประจําสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ) ธนฤกษ์ นิติเศรณี
(นายธนฤกษ์ นิติเศรณี)
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานกรรมการทดสอบความรู้ ฯ

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) จุฑามาศ เทียนไพโรจน์
(นางสาวจุฑามาศ เทียนไพโรจน์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

