ตารางแสดงกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ตําแหนงเจาพนักงานคดีปฏิบัติการ
(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562)
วันและเวลาที่สอบ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ใหรายงานตัว ไดตั้งแตเวลา 08.30 น. จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการ
หากผูมีสิทธิสอบรายใดไปถึงสถานที่สอบ อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใช
เมื่อพนกําหนดเวลาเริ่มสอบ จะไมได
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงที
รับอนุญาตใหเขาสอบ
วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปนตน
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตําแหนง

สถานที่รายงานตัว
1. หนวยสอบสวนกลาง
ณ หองประชุมศาลอาญา ชั้น 10 อาคารศาลอาญา
2. หนวยสอบภาค 3

เอกสารที่ใช
- บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให เทานั้น

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา

- ไมอนุญาตสัมภาระติดตัว

3. หนวยสอบภาค 4

ใด ๆ ทั้งสิ้น

ณ หองประชุมสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 4
อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน

4. หนวยสอบภาค 5
ณ หองผูพิพากษาอาวุโสฯ ชั้น 3
อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5

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

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)
ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงเจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ในสํานักงานศาลยุติธรรม
อาศัยอํานาจตามมติคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ขอ 4.6 จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ดังตอไปนี้
(1) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ตามวัน เวลา สถานที่สอบ
ที่กําหนดไวตามตารางกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบ โดยสํานักงานศาลยุติธรรม
จะเรียกผูมีสิทธิสอบเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กอนเวลาสอบประมาณ 30 นาที
2. กําหนดหนวยสอบสวนกลาง ประกอบไปดวยผูสมัครสอบที่ปฏิบัติงานในสังกัด
กองและสํ านั กส วนกลาง สํ านั กอํ านวยการและสํานักงานประจํ าศาลไม สังกัดภาค สํานักศาลยุ ติธรรม
ประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7
3. กําหนดหนวยสอบในสวนภูมิภาค ดังนี้
3.1 หน ว ยสอบภาค 3 ประกอบไปด ว ยผู ส มั ค รสอบที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก
ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาค 3
3.2 หน ว ยสอบภาค 4 ประกอบไปด ว ยผู ส มั ค รสอบที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก
ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาค 4
3.3 หน ว ยสอบภาค 5 ประกอบไปด ว ยผู ส มั ค รสอบที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก
ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาค 5
3.4 หน ว ยสอบภาค 6 ประกอบไปด ว ยผู ส มั ค รสอบที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก
ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาค 6
3.5 หน ว ยสอบภาค 9 ประกอบไปด ว ยผู ส มั ค รสอบที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก
ศาลยุติธรรมประจําภาคและสํานักอํานวยการและสํานักงานประจําศาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาค 9
(๒) ระเบียบเกีย่ วกับการสอบ
2.1 การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กระโปรงหรือกางเกง
สุภาพ หามสวมกางเกงยีนหรือกางเกงกีฬา สอดชายเสื้อใหเรียบรอย สวมรองเทาหุมสน หรือรัด ส น
หามสวมรองเทาผาใบหรือรองเทากีฬา สําหรับสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตใหสวมชุดแตงกาย
ของศาสนาอิสลามสีสุภาพได และสําหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ อนุญาตใหใสชุดคลุมทองสีสุภาพได
2.2 การแตงกาย...

-22.2 การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต มีปก กางเกงสแล็คสีดํา
หามสวมกางเกงยีนหรือกางเกงกีฬา สอดชายเสื้อใหเรียบรอย สวมรองเทาหนังหุมสน หามสวมรองเทา
ผาใบหรือรองเทากีฬา
2.3 เปน หนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ผูสมัครสอบรายใดไปถึงสถานที่สอบเมื่อพนกําหนดเวลาเริ่มสอบ จะไมไดรับอนุญาต
ใหเขาสอบ
๒.4 ให ผู มี สิ ทธิ สอบนํ าบั ตรประจํ าตั วประชาชน หรื อบั ตรที่ ทางราชการออกให
ซึ่งปรากฏรูปถายและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบ เพื่อใชในการตรวจสอบและ
ยืนยันบุคคล ทั้งนี้ ผูที่ไมนําบัตรฯ ดังกลาว มาแสดงตอกรรมการหรือเจาหนาที่ดาํ เนินการสอบ จะไมได
รับ อนุ ญ าตให เ ข า ห อ งสอบโดยเด็ ด ขาด ทั้ ง นี้ หากชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ตามบั ต รที่ ท างราชการออกให
กับประกาศฯ ไมตรงกัน ใหแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลดังกลาวตอเจาหนาที่คุมสอบดวย
2.5 หามนําเครื่องมือและอุป กรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด ตํารา หนังสือ
บันทึกขอความ หรือวัสดุอุปกรณอื่นใดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
จะไมรับฝากสิ่งของดังกลาว และสํานักงานศาลยุติธรรมจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทรัพยสิน
ของผูเขาสอบสูญหาย
2.6 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด
2.7 ขณะที่รอเขารับการสัมภาษณ หามออกจากบริเวณที่กําหนด เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
๒.8 ผู ที่ สอบสั มภาษณ เสร็ จเรี ยบร อยแลว ต องออกไปจากสถานที่ สอบโดยพลั น
และหามกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
2.9 กรณีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสอบฯ
พิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีไป
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผูใดมีพฤติการณที่สอไปในทางทุจริต
หรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ หรือตองถูกยุติการสอบ หรือ
ไมไดรับการใหคะแนน และอาจจะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ

