(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕62
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย
การสมั ค ร การสอบคั ด เลื อ กและการทดสอบความรู้ เพื่ อ บรรจุ เป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการในตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการทดสอบความรู้ ได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
ความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ดังต่อไปนี้
๑. วิชาที่สอบข้อเขียน จํานวนข้อ วัน เวลา (เรียงตามวัน)
การทดสอบความรู้ฯ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑5.05 น.
(เวลา 2 ชั่วโมง 5 นาที)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
เวลา ๑3.0๐ น. ถึงเวลา ๑4.4๐ น.
(เวลา ๑ ชั่วโมง 40 นาที)

สอบวิชากฎหมายอาญา 2 ข้อ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 ข้อ รวม 5 ข้อ
(ทําในสมุดคําตอบสีเหลือง)
สอบวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1 ข้อ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 1 ข้อ
(ทําในสมุดคําตอบสีเขียว)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 3 จํานวน 1 ข้อ
(ทํ าในสมุดคําตอบสีส้มโดยจะมีชื่อวิชาระบุไว้ที่ปกสมุด)
รวม 3 ข้อ
และกฎหมายวิชาเลือก 7 วิชา (กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค)
กฎหมายวิชาเลือกให้ผู้สอบทําเฉพาะวิชาเลือกที่ได้
แสดงความจํานงไว้ในวันสมัครเพียง 1 วิชา จํานวน 1 ข้อ
(ทําในสมุดคําตอบซึ่งจัดสีเฉพาะไว้แตกต่างกันในวิชาเลือกแต่ละวิชา)
/เวลา...

๒

เวลา ๑5.10 น. ถึงเวลา ๑6.10 น.
(เวลา 1 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑5.30 น.
(เวลา 2 ชั่วโมง 3๐ นาที)

สอบวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ข้อ
(ทําในสมุดคําตอบสีชมพู)

สอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 ข้อ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3 ข้อ
รวม 6 ข้อ (ทําในสมุดคําตอบสีฟ้า)

2. สถานที่สอบข้อเขียน
สอบ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบข้อเขียนท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
2. ผู้เข้าสอบควรมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มเวลาสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบ
ความเรียบร้อยก่อนเข้าอาคารสอบเนื่องจากมีการใช้เครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จึงห้ามผู้เข้าสอบนําอุปกรณ์การสื่อสารหรือเครื่องประดับทุกชนิดเข้าอาคารสอบและจะไม่มีการรับฝาก
หรืออนุญาตให้วางสิ่งของใด ๆ ไว้ภายในอาคารสอบและห้องสอบ กรณีเครื่องตรวจจับโลหะส่งสัญญาณเตือน
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้เข้าสอบด้วยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand Scan) อีกครั้งหนึ่ง
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เมื่อการสอบ
ได้เริ่มต้นแล้วประตูเข้าห้องสอบจะปิดทันทีและไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่กําลังเข้าแถวเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจค้นเข้าห้องสอบทุกกรณี
อนึ่ง การเข้าแถวตรวจผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา ผู้เข้าสอบต้อง
เผื่อเวลาสําหรับการตรวจด้วย
3. ห้ า มผู้ เ ข้ า สอบนํ า อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารและเครื่ อ งประดั บ ทุ ก ชนิ ด เช่ น สร้ อ ยคอ
สร้อยข้อมือ แหวน ฯลฯ เข้าไปในอาคารสอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณีนาฬิกาข้อมือจะต้องผ่าน
การตรวจจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนําเข้าไปในอาคารสอบและห้องสอบได้ ในกรณี ที่
ผู้เข้าสอบเคยเข้ารับการผ่าตัดเสริมวัสดุอื่นใดที่เป็นโลหะจะต้องกรอกแบบฟอร์มชี้แจงก่อนเข้าภายใน
อาคารสอบ
4. ห้ ามมิ ให้ ผู้ เข้ าสอบนํ าตํ ารา โน้ ตย่ อ สั มภาระต่ างๆ เช่ น กระเป๋ าสะพาย กระเป๋ าถื อ
ถุงต่างๆ ฯลฯ เข้าไปในอาคารสอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่เครื่องเขียนและน้ําดื่มหรือสิ่งจําเป็น
อื่น ๆ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ
5. ไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์หรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้เข้าสอบ
6. กรณี ผู้เข้าสอบออกนอกห้องสอบหรือนอกอาคารสอบ เมื่อกลับเข้าห้องสอบจะต้อง
ตรวจ ผู้เข้าสอบด้วยเครื่องตรวจจับแบบมือจับ (Hand Scan) ก่อนเข้าห้องสอบ กรณี ออกนอกอาคารสอบ
ผู้เข้าสอบ ต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเข้าอาคารสอบทุกครั้ง
7. เมื่อกองอํานวยการให้สัญญาณหมดเวลาเข้าอาคารสอบ ห้ามผู้เข้าสอบเข้าอาคารสอบ
โดยเด็ดขาด
/8. กรณีมีปัญหา...

๓

8. กรณีมีปัญหา เช่น บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประจําตัวประชาชนสูญหาย หาห้องสอบ
ไม่พบ ให้ติดต่อกองอํานวยการประจําสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ) ไสลเกษ วัฒนพันธุ์
(นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์)
รองประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการทดสอบความรู้ฯ

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) สําเรียง ริยาพันธ์
(นางสําเรียง ริยาพันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สําเรียง ร่าง/ทาน
นภาลัย ตรวจ
บันทึก ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ฯ (เล็ก 62) เรื่องกําหนดวันสอบ ๒๕๖๒

ระเบียบการสอบข้อเขียนสําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้
และการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

ตามระเบียบการสอบข้อเขียนสําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2556 ข้อ 5 – ข้อ 14 กําหนดระเบียบ
การสอบข้อเขียนไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ในการสอบให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูแผนผังที่นั่งสอบและเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบ
เมื่อได้รับอนุญาต
๓. ให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และห้ามมิให้
ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว
๔. ห้ามนําเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าไปใน
อาคารสอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด
๕. ห้ า มกระทํ า การใด ๆ อั น อาจช่ ว ยให้ ล่ ว งรู้ คํ า ถามและคํ า ตอบของข้ อ สอบ เช่น
นําตํารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย โน้ตย่อใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ
ห้ามมิให้นําสัมภาระใด ๆ ที่อาจใช้ซุกซ่อนสิ่งของตามวรรคหนึ่งติดตัวไว้ในขณะสอบ
๖. ในระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ใช้ปากกาเฉพาะหมึกสีน้ําเงินหรือสีดําเท่านั้น
(๒) ให้เขียนเลขประจําตัวสอบไว้ในกระดาษคําถามทุกหน้า ในช่องที่กําหนดไว้
(๓) ให้เ ขีย นคํ า ตอบในสมุด คํ า ตอบให้ถ ูก เล่ม ตามที ่กํ า หนด โดยให้เ ขีย นเลข
ประจําตัวสอบไว้ที่ส่วนต่อของสมุดคําตอบทุกเล่มให้ชัดเจนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามเขียนชื่อหรือ
ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบไว้ ณ ที่ใดในสมุดคําตอบโดยเด็ดขาด แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงลายมือชื่อกํากับ
(๔) ห้ามกระทําการใด ๆ ในสมุดคําตอบ อันอาจทําให้ผู้อื่นล่วงรู้ถึงตัวผู้เข้าสอบได้
เช่น เขียนเลขประจําตัวสอบ ทําเครื่องหมายวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือเครื่องหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งในสมุดคําตอบ หรือขีดเส้นใต้เลขข้อ คํา หรือข้อความใด ๆ
(๕) ให้เขียนคําตอบทั้งสองหน้ากระดาษ ถ้าสมุดคําตอบเล่มเดียวไม่พอให้ขอเพิ่ม
ได้แล้วกลัดรวมไว้ด้วยกัน
(๖) เมื่ อตอบข้ อใหม่ ต้ องขึ้ นหน้ าใหม่ และลงเลขข้ อในช่ องที่ กํ าหนดให้ ชั ดเจน
หากไม่ตอบข้อใดให้ลงเลขข้อนั้นไว้ที่หน้าใหม่ แล้วเขียนว่า “ไม่ตอบ”
(๗) ห้ามมิให้ออกไปจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ เว้นแต่กรณีจําเป็นอย่างยิ่ง
ผู้เข้าสอบอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ภายใต้
การควบคุมตรวจสอบของกรรมการคุมสอบ
(๘) เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้หยุดเขียนคําตอบทันที และวางสมุดคําตอบกับ
กระดาษคําถามไว้ที่โต๊ะสอบ ห้ามมิให้ลุกจากที่นั่งสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
๗. ห้ามมิให้นํากระดาษคําถามออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
8. ผู้เข้าสอบ...

-28. ผู้เข้าสอบที่ทุจริตในการสอบจะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ ตามมาตรา ๒๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๙. ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบ ข้อ ๔ และข้อ ๕ จะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก
ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบข้อ ๖ และข้อ ๗ อาจถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก
หรือไม่ได้รับการตรวจในข้อที่ทําผิดระเบียบ หรือถูกหักคะแนนตามควรแก่กรณี
๑๐. ผู้เข้าสอบที่ตอบข้อสอบข้อเขียนในวิชากฎหมายวิชาเลือกไม่ตรงกับลักษณะวิชา
กฎหมายที่ได้แสดงความจํานงไว้ในวันสมัครสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในข้อนั้น
หมายเหตุ : กรรมการอาจไม่ตรวจข้อสอบให้ผู้สอบที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่งก็ได้

