(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖1
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖1 เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
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ผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕5๘ ให้ผู้ที่ผ่า นการสอบข้อ เขีย นตามรายชื่อ แนบท้า ยประกาศดํา เนิน การ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
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บบญชชรายชชชอผผผทชผผานการสอบขผอเขชยน
(แนบทผายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรผผเพชชอบรรจจเปปนขผาราชการตจลาการ
ในตตาแหนผงผผผชผวยผผผพพพากษา ประจตาปป พ.ศ. 2561 เรชชอง รายชชชอผผผทชผผานการสอบขผอเขชยนในการทดสอบความรผผ
เพชชอบรรจจเปปนขผาราชการตจลาการในตตาแหนผงผผผชผวยผผผพพพากษา ประจตาปป พ.ศ. 2561
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เลขประจตาตบวสอบ

ทบทงนชท ใหผผผทชผผานการสอบขผอเขชยนปฏพบบตพตามรายละเอชยดแนบทผายประกาศนชท

รายละเอียดการดําเนินการของผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖1
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖1 เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
(สนามจิ๋ว)
------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ ก ผู้ ส มั ค รทดสอบความรู้ หรื อ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กพิ เ ศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน
ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เฉพาะผู้สมัครตามความ
ในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) ประจําปี พ.ศ. ๒๕61 ดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานตัวที่ส่วนสรรหาและการสอบ สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ชั้น ๕
ศู นย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธั นวาคม ๒๕๕0 อาคารราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑6.๐๐ นาฬิกา)
๒. ในการรายงานตัว ให้ยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๒.๑ ใบสมั ค รสอบเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการในตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา
(กดบริเวณนี้ เพื่อดาวน์โหลดแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงกับข้อมูลในการกรอก
ใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต แล้วนํามายื่นในวันรายงานตัว) *พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4 ๑ แผ่นต่อใบสมัคร ๑ หน้า
๒.๒ แบบ รปภ. ๑ (ประวัติบุคคล) (กดบริเวณนี้ เพื่อดาวน์โหลดแล้วกรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วนํามายื่นในวันรายงานตัว) *พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4 ๑ แผ่นต่อใบสมัคร ๑ หน้า
๒.๓ สําเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ จํานวน ๒ ชุด (พร้อมนํา
ต้นฉบับมาแสดงด้วย) เช่น สําเนาปริญญาบัตร สําเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฯลฯ
(กรณีที่เอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ยื่นฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วย)
๒.๔ สํ า เนาประกาศนี ย บั ต รของสํ า นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา
(พร้อมนําต้นฉบับมาแสดงด้วย)
๒.๕ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน และ สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น (พร้ อ มนํ า ต้ น ฉบั บ
มาแสดงด้วย)
๒.๖ สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒.๗ สําเนาทะเบียนสมรส การหย่า/กรณีการขอเปลี่ยน /ไม่เปลี่ยนคํานําหน้านาม/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒.๘ กรณีข้าราชการลาออก แต่ไม่ได้เกษียณอายุ ให้ยื่นคําสั่งเกี่ยวกับการขอลาออกด้วย
๒.๙ กรณีเป็นผู้สมัครเก่า ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้

-๒๒.๙.๑ กรณีใ ช้สิ ทธิ ประกอบวิ ช าชีพ ทนายความในการสมัครฯ ให้ยื่ น หนัง สื อ
รั บ รองการเป็ น ทนายความจากสภาทนายความมาด้ ว ย เว้ น แต่ เ คยยื่ น หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วให้ แ ก่
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการสมัครครั้งก่อนแล้ว
๒.๙.๒ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นข้าราชการในการสมัครฯ ให้แนบสําเนา
ประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) มาด้วย เว้นแต่เคยยื่นหนังสือดังกล่าวให้แก่สํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมในการสมัครครั้งก่อนแล้ว
๒.๙.๓ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
ในการสมัครฯ ให้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน่วยงานมาด้วย เว้นแต่เคยยื่น
หนังสือดังกล่าวให้แก่สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการสมัครครั้งก่อนแล้ว
๒.10 กรณีเป็นผู้สมัครใหม่ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้
๒.10.๑ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพทนายความในการสมัครฯ ให้ยื่นหนังสือ
รับรองการเป็นทนายความจากสภาทนายความมาด้วย
๒.10.๒ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นข้าราชการในการสมัครฯ ให้แนบสําเนา
ประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) มาด้วย
๒.10.๓ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
ในการสมัครฯ ให้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน่วยงานมาด้วย
๒.10.๔ กรณีการใช้สิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม่รับรองและ
ผู้สมัครได้ยื่นเรื่องให้รับรองในการสมัครสอบครั้งนี้แล้ว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
ก. หนั ง สื อ รั บ รองการประกอบวิ ช าชี พ (ใช้ แ บบหนั ง สื อ รั บ รองการ
ประกอบวิชาชีพที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
ข. บันทึกขอใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
ค. คํ าสั่ งบรรจุ (กรณี ที่ เป็ นลู กจ้ างให้ ใช้ สํ าเนาคํ าสั่ งเข้ าปฏิ บั ติ งานหรื อ
สัญญาจ้าง)
ง. โครงสร้างหน่วยงาน
จ. คําบรรยายลักษณะงาน
ฉ. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ช. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.จัดตั้งหน่วยงาน ฯลฯ
๒.๑1 สําเนาหนังสือเดินทางแสดงการเดินทาง เข้า - ออก ประเทศไทย (ถ้ามี)
๒.๑2 ถ้าเคยถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนี้
๒.๑2.๑ กรณีคดีแพ่ง ให้ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ้อง, คําให้การ,
คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ ๓ เดือนย้อนหลัง) หากชําระหนี้
เสร็จสิ้นแล้วให้นําหลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้วมายื่นด้วย
๒.๑2.๒ กรณี ค ดี อ าญา ให้ ยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คดี , คํ า ฟ้ อ ง,
คําให้การ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนให้ยื่นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี,
หากอยู่ในชั้นพนักงานอัยการให้ยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการด้วย)

-๓๒.๑2.๓ กรณี ม รรยาททนายความ ให้ ยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คดี ,
คํากล่าวหา, คําแก้ข้อกล่าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งลงโทษ
๒.๑2.๔ กรณีวินัย / ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ให้ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียด
เกี่ยวกับ วินัย, คํากล่าวหา, คําแก้ ข้อกล่าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ, ผลการ
พิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
๒.๑3 ใบรับรองสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวัน
ยื่นใบสมัคร)
๒.๑4 รูปถ่ายสีหรือขาวดําขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป และขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบ หรือ ชุดสากลนิยม
สวมเสื้อสีพื้น ไม่สวมหมวก-แว่นตาดํา เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงด้านหลัง
๒.๑5 ใบรับรองแพทย์ตามที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งแพทย์ที่ลงนามในใบรับรองดังกล่าวต้องเป็น
แพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน และต้องเป็นการตรวจร่างกายและจิตใจ
ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น ๓ เดื อ นก่ อ นวั น ยื่ น ใบสมั ค ร (ใบรั บ รองแพทย์ ที่ ใ ช้ ใ นการสมั ค รทาง
อินเทอร์เน็ต)
๒.๑6 ใบเสร็จการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ๑,๐๐๐ บาท (ใบเสร็จที่ได้รับจาก
ธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ)
๒.๑7 ยื่นเอกสาร หลักฐานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ
๓. ไปรับการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ต ามวันและเวลาที่กําหนด
โดยรับหนังสือนําตัวไปตรวจร่างกายและจิตใจได้ที่ส่วนสรรหาและการสอบ ในวันรายงานตัว
๔. การสอบปากเปล่า
๔.๑ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน ฯ เข้าสอบปากเปล่าในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ๒๕61
ณ อาคารสถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ถนนรั ช ดาภิ เ ษก เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร (หากกําหนดวันเวลาและสถานที่มีการเปลี่ยนแปลง จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป)
๔.๒ ในวันสอบปากเปล่า ให้ผู้เข้าสอบปากเปล่าแต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดํา และไปถึง
สถานที่สอบในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา และให้ไปรายงานตัวบริเวณห้อง Lobby ชั้น 2 อาคารสถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๔.๓ เมื่อได้ให้สัญญาณแล้ว ให้ผู้เข้าสอบนั่งประจําที่ที่จัดไว้ให้ ห้ามมิให้ออกจากที่ที่จัดไว้
จนกว่ากรรมการทดสอบความรู้ ฯ จะเรียกเข้าสอบ
๔.๔ เมื่อ ผู้เ ข้าสอบทําการสอบเสร็ จและออกจากห้ อ งสอบไปรอพัก ที่ห้อ งเก็บ ตัว แล้ ว
ห้ามมิให้ติดต่อกับผู้ท่ยี ังไม่ได้เข้าสอบจนกว่าการสอบจะแล้วเสร็จ
๔.๕ จะให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องเก็บตัวพร้อมกันเมื่อการสอบปากเปล่าแล้วเสร็จทั้งหมด

-4๕. ดําเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕61 (เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) เห็นสมควร
๖. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

