
วันและเวลาที่สอบ วิชาที่สอบ สถานที่รายงานตัว เอกสารที่ใช

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 1. หนวยสอบสวนกลาง  - บัตรประจําตัวประชาชน

เวลา 09.30 - 12.00 น. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ หองประชุมศาลอาญา ชั้น 10 อาคารศาลอาญา หรือบัตรที่ทางราชการ

     เปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 2. หนวยสอบภาค 3 ออกให เทานั้น

ใหรายงานตัว ไดตั้งแตเวลา 08.30 น. จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา  - ไมอนุญาตสัมภาระติดตัว

พฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการ 3. หนวยสอบภาค 4 ใด ๆ ทั้งสิ้น

หากผูมีสิทธิสอบรายใดไปถึงสถานที่สอบ อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใช ณ หองประชุมสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 4 

เมื่อพนกําหนดเวลาเริ่มสอบ จะไมได เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงที อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน

รับอนุญาตใหเขาสอบ วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการ คุณธรรม 4. หนวยสอบภาค 5

จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ณ หองผูพิพากษาอาวุโสฯ ชั้น 3 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปนตน อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5

และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตําแหนง 5. หนวยสอบภาค 6

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4

อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 6

6. หนวยสอบภาค 9

ณ หองไกลเกลี่ย ชั้น 2 ศาลจังหวัดสงขลา

หองสอบ ปรากฏตามตารางตอทายตารางนี้

หมายเหตุ : 1. กรณีหากไมมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ขอความรวมมือผูเขาสอบไมตองนําเครื่องมือสื่อสารหรือของมีคาทุกชนิดติดตัวมาในวันสอบ หรือใหฝากไวกับญาติหรือผูติดตาม เนื่องจากสํานักงาน

                 ศาลยุติธรรมจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ทรัพยสินของผูเขาสอบสูญหาย

              2. สําหรับญาติ หรือผูติดตาม หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการสอบครั้งนี้ ไมอนุญาตใหอยูในบริเวณสถานที่รายงานตัว และสถานที่สอบ

ตารางแสดงกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ตําแหนงเจาพนักงานคดีปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม  ลงวันที่   3 กันยายน  พ.ศ.  2562)









ระเบียบเก่ียวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 
ในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงเจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ในสํานักงานศาลยุติธรรม 

อาศัยอํานาจตามมติคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชี 
ผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 ขอ 4.6 จึงกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ
1. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ตามวัน เวลา สถานท่ีสอบ

ที่กําหนดไวตามตารางกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
    ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบ โดยสํานักงานศาลยุติธรรม

จะเรียกผูมีสิทธิสอบเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กอนเวลาสอบประมาณ 30 นาที 
2. กําหนดหนวยสอบสวนกลาง ประกอบไปดวยผูสมัครสอบท่ีปฏิบัติงานในสังกัด

กองและสํานักสวนกลาง สํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลไมสังกัดภาค สํานักศาลยุติธรรม 
ประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 

3. กําหนดหนวยสอบในสวนภูมิภาค ดังนี้
3.1 หนวยสอบภาค 3 ประกอบไปดวยผูสมัครสอบท่ีปฏิบัติงานในสํานัก

ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอาํนวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาค 3 
3.2 หนวยสอบภาค 4 ประกอบไปดวยผูสมัครสอบท่ีปฏิบัติงานในสํานัก 

ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอาํนวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาค 4 
3.3 หนวยสอบภาค 5 ประกอบไปดวยผูสมัครสอบท่ีปฏิบัติงานในสํานัก 

ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาค 5 
3.4 หนวยสอบภาค 6 ประกอบไปดวยผูสมัครสอบท่ีปฏิบัติงานในสํานัก 

ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอาํนวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาค 6 
3.5 หนวยสอบภาค 9 ประกอบไปดวยผูสมัครสอบท่ีปฏิบัติงานในสํานัก 

ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอาํนวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาค 9 

(๒) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
2.1 การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพสตรี สวมเส้ือเชิ้ตมีปก กระโปรงหรือกางเกง

สุภาพ หามสวมกางเกงยีนหรือกางเกงกีฬา สอดชายเส้ือใหเรียบรอย สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน 
หามสวมรองเทาผาใบหรือรองเทากีฬา สําหรับสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตใหสวมชุดแตงกาย
ของศาสนาอิสลามสีสุภาพได และสําหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ อนุญาตใหใสชุดคลุมทองสีสุภาพได 

2.2 การแตงกาย... 



 
- 2 - 

 
 2.2 การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพบุรุษ สวมเส้ือเชิ้ตมีปก กางเกงสแล็คสีดํา 
หามสวมกางเกงยีนหรือกางเกงกีฬา สอดชายเส้ือใหเรียบรอย สวมรองเทาหนังหุมสน หามสวมรองเทา
ผาใบหรือรองเทากีฬา 
 2.3 เปนหนาท่ีของผูเขาสอบท่ีจะตองทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ผูสมัครสอบรายใดไปถึงสถานท่ีสอบเมื่อพนกําหนดเวลาเริ่มสอบ จะไมไดรับอนุญาต 
ใหเขาสอบ 
 ๒.4 ใหผูมีสิทธิสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให 
ซึ่งปรากฏรปูถายและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบ เพ่ือใชในการตรวจสอบและ
ยืนยันบุคคล ท้ังนี้ ผูที่ไมนําบัตรฯ ดังกลาว มาแสดงตอกรรมการหรือเจาหนาท่ีดาํเนินการสอบ จะไมได
รับอนุญาตใหเขาหองสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากชื่อหรือนามสกุลตามบัตรท่ีทางราชการออกให 
กับประกาศฯ ไมตรงกัน ใหแสดงหลักฐานการเปล่ียนชื่อหรือนามสกุลดังกลาวตอเจาหนาท่ีคุมสอบดวย  
 2.5 หามนําเครื่องมือและอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด ตํารา หนังสือ 
บันทึกขอความ หรือวัสดุอุปกรณอื่นใดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
จะไมรับฝากส่ิงของดังกลาว และสํานักงานศาลยุติธรรมจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน ในกรณีที่ทรัพยสิน 
ของผูเขาสอบสูญหาย 
 2.6 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําส่ังและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด 
 2.7 ขณะท่ีรอเขารับการสัมภาษณ หามออกจากบริเวณท่ีกําหนด เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบ  
 ๒.8 ผูที่สอบสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลว ตองออกไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน  
และหามกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู  
 2.9 กรณีมีเหตุผลความจําเปนอยางย่ิง ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสอบฯ 
พิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีไป 
 

 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผูใดมีพฤติการณท่ีสอไปในทางทุจริต 
หรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ หรือตองถูกยุติการสอบ หรือ 
ไมไดรับการใหคะแนน และอาจจะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ  
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