ตารางแสดงกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564)
วัน เวลาสอบ
วันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
(3 ชั่วโมง)
โดยเจาหนาที่จะเชิญผูสอบเขาหองสอบ
เพื่อตรวจความเรียบรอย และชี้แจงระเบียบการสอบ
กอนเริ่มเวลาสอบประมาณ 45 นาที

วิชาที่สอบ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังตอไปนี้
1. ความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการ
1.1 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แกไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4 ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
1.5 ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
๒. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรม
2.1 ความรูเกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

อุปกรณที่ใช

ใหผูสมัครสอบนําบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรที่ทางราชการออกให
ซึ่งปรากฏรูปถายและ
หองสอบ ปรากฏตามตารางตอทายตารางนี้ หมายเลขบัตรประจําตัว
หมายเหตุ : หองสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ประชาชน 13 หลัก
จึงขอใหผูเขาสอบตรวจสอบกอนวันสอบ
มาเพื่อใชแสดงตอกรรมการ
หรือเจาหนาที่คุมสอบ
ในวันสอบขอเขียน
ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรม
จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

ที่ใชในการสอบ วางไวประจํา
ทุกโตะที่นั่งสอบ
(ผูเขาสอบไมตองเตรียมมา)
ผูเขาสอบตองปฏิบัติตาม
มาตรการในการควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตลอดเวลา
ที่อยูในบริเวณสนามสอบ
และเวนระยะหางจากผูอื่น

อยางเครงครัด

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสํานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อใหการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสํานักงานศาลยุติธรรม และการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่
1. ใหผูสมัครสอบเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
๒. สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผูสอบผานภาคความรูค วามสามารถ
ที่ใ ชเ ฉพาะตํา แหนง (ภาค ข.) รวมทั้ง รายชื่อ ผูมีสิท ธิส อบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)
ใหทราบทางเว็บไซต https://op.coj.go.th และ www.coj.go.th และ https://op.thaijobjob.com
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบข อ เขี ย น ให ผู เ ข า สอบปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ระเบี ย บ และวิ ธี ก ารสอบ
อยางเครงครัด และประพฤติตนเปนสุภาพชน
2. ผู เ ข า สอบจะต อ งใช ก ระดาษคํ า ตอบ ดิ น สอ และวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมจัดไวใหโดยเฉพาะเทานั้น
3. เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ
รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
4. ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตลอดเวลาที่อยูในบริเวณสนามสอบ และเวนระยะหางจากผูอื่นอยางเครงครัด
5. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
5.1 การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อโปโล
แขนสั้น สีขาวลวน กระโปรงหรือกางเกงสุภาพ สีดําลวน (ตองไมเปนผายีนหรือผายืด) สอดชายเสื้อให
เรียบรอย สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน หามสวมรองเทาผาใบหรือรองเทากีฬา
สําหรับสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตใหสวมชุดแตงกายของศาสนา
อิสลามสีสุภาพได และสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ อนุญาตใหใสชุดคลุมทองสีสุภาพได ทั้งนี้ กอนเขาหองสอบ
จะตองแสดงตนตอกรรมการคุมสอบ ณ หองสอบ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะเขาหองสอบได
5.2 การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อโปโล
แขนสั้น สีขาวลวน กางเกงสแล็ค สีดําลวน (ตองไมเปนผายีนหรือผายืด) หามสวมกางเกงยีนหรือกางเกง
กีฬา สอดชายเสื้อใหเรียบรอย สวมรองเทาหนังสีสุภาพ หามสวมรองเทาผาใบหรือรองเทากีฬา
5.3 ผูเขาสอบสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ หามนําเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อคลุม
ผาคลุมทุกประเภท ผาเช็ดหนา เครื่องประดับทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ
เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง หนังสือ ตํารา เอกสาร กระเปา กระดาษ อาหาร
เครื่องดื่ม และสิ่งอื่นใดที่ไมไดกําหนดใหเอาเขาหองสอบไดเขาหองสอบ หากพบวาผูใดนําเขาหองสอบ
จะถือวา...

-2จะถือวาสอเจตนากระทําการทุจริต จะตองถูกยุติการสอบ และตองนั่งอยูในหองสอบจนกวาจะถึงเวลา
ที่กําหนดใหออกจากหองสอบได และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน ทั้งนี้ กรรมการและเจาหนาที่
คุมสอบจะไมรับฝากของ และไมรับผิดชอบในทรัพยสินที่สูญหาย ยกเวนเฉพาะกุญแจรถ กุญแจที่พัก
รีโมทรถยนต เงิน และกระเปาเงินใบเล็ก สามารถนําเขาหองสอบได โดยตองบรรจุในถุงพลาสติกใส
ซึ่งผูเขาสอบตองเตรียมมาเอง และวางไวใตเกาอี้ที่นั่งสอบเทานั้น
สําหรับผูสมัครสอบที่เจ็บปวย ซึ่งจําเปนตองใชอุปกรณ เชน เฝอก ที่ดามหลัง
ยารักษาโรคประจําตัว ฯลฯ ใหนําใบรับรองแพทยมาแสดง ทั้งนี้ ใหดาวนโหลดแบบคํารองที่แนบไว
ทายระเบียบนี้ กรอกขอมูลและนํามายื่นขออนุญาตเขาหองสอบ ณ กองอํานวยการสอบ และเมื่อไดรับ
อนุญาตจากผูอํานวยการสนามสอบจึงจะเขาหองสอบได
ในระหวางการสอบและตลอดเวลาที่อยูในสถานที่สอบใหผูเขาสอบสวม
หนากากอนามัยหรือหนากากทางการแพทย สําหรับใชปองกันการระบาดของโรค COVID-19 ไวตลอดเวลา
5.4 ผูเขาสอบที่ร วบผม ใหใชห นังยางรัด ผมธรรมดา ตองไมมีลวดลายหรือ
เครื่องประดับตกแตง
5.5 ผูเขาสอบจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
ซึ่งปรากฏรูปถายและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก มาในวันสอบเพื่อแสดงตอกรรมการ
หรื อ เจ า หน า ที่ คุ ม สอบตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตนผู เ ข า สอบ ถ า ไม มี บั ต รดั ง กล า วมาแสดงหรื อ
เลขประจําตัวประชาชนไมตรงกับฐานขอมูลการสมัคร จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ หากตรวจพบ
หลังจากเริม่ เวลาสอบแลว ผูสอบรายนั้นจะตองถูกยุติการสอบ
ผูสมัครสอบที่ชื่อ หรือชื่อสกุล หรือคํานําหนานาม ในบัตรที่ทางราชการออกให
ไมต รงกับ ขอ มูล ในการสมัค รสอบ ใหนํ าสํ าเนาเอกสารหลัก ฐานการเปลี่ย นดั งกลา วมาแสดง ทั้งนี้
ใหดาวนโหลดแบบคํารองที่แนบไวทายระเบียบนี้ กรอกขอมูลและนํามายื่นขออนุญาตเขาหองสอบ
ณ กองอํานวยการสอบ และเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสนามสอบจึงจะเขาหองสอบได
5.6 ผูเขาสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยจะเรียก
ผูเขาสอบเขาหองสอบกอนเวลาสอบประมาณ 45 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบรอย และรับฟงการ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
5.7 ผูเขาสอบรายใดไปถึ งหองสอบหลังจากเวลาเริ่ม สอบไปแลว 30 นาที
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
5.8 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ หองสอบ และสนามสอบที่กําหนดให
ตามตารางสอบแนบทายประกาศนี้ ผูใดนั่งสอบผิดที่ตองยุติการสอบ และไมอนุญาตใหออกจากหองสอบ
จนกวาจะถึงเวลาที่กําหนดใหออกจากหองสอบได และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน
5.9 ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
คุมสอบโดยเครงครัด และเมื่ออยูในหองสอบ ผูเขาสอบตองไมพูดคุย หรือติดตอ หรือกระทําการใด ๆ
อันเปนการรบกวนผูเขาสอบอื่น หากไมปฏิบัติตาม อาจจะตองถูกยุติการสอบ และตองนั่งอยูในหองสอบ
จนกวาจะถึงเวลาที่กําหนดใหออกจากหองสอบได
5.10...

-35.10 เมื่อเขาหองสอบแลว หามผูเขาสอบออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบเทานั้น ทั้งนี้ ผูที่ทําคําตอบเสร็จกอน
หมดเวลาสอบ เมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแลว ผูเขาสอบ
จะตองนั่งอยูที่นั่งสอบจนกวาจะเหลือเวลาทําตอบอีก 1 ชั่วโมง จึงจะออกจากหองสอบได หากผูใด
ออกจากหองสอบกอนเวลาดังกลาว จะถือวาไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะไมไดรับ
การตรวจใหคะแนน
5.11 หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ หรือกระดาษคําตอบ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่สํานักงานศาลยุติธรรมจัดใหออกจากหองสอบ หากผูใดฝาฝนจะไมไดรับ
การตรวจใหคะแนน และจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
5.12 ผูเขาสอบตองหยุดทําคําตอบทันที เมื่อหมดเวลาทําคําตอบ และกรรมการ
หรือเมื่อเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทําคําตอบ และจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่
คุมสอบอนุญาตแลว ผูใดฝาฝนอาจไมไดรบั การตรวจใหคะแนน
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผูใดมีพฤติการณที่สอไปในทางทุจริต หรือ
พยายามกระทําการทุจริตในการสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ หรือตองถูกยุติการสอบ หรือ
ไมไดรับการตรวจใหคะแนน และอาจจะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ

