ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปิตตานี
เรอ่ ื ง
การรับสมัครบุคคลเพีอ่ สอบคัดเสือกเป็นล่ามอาสาประจำศาล
ในเขตอำนาจอธิบดีผพ้ ู พิ ากษาภาค
๙ ะ standby Court Interpreter
ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปิตตานี
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพือ่ สอบคัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค
๙ : Standby Court
Interpreter เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผพ้ ู พิ ากษาภาค
๙ ซึ่งสำนักงาน
อธิบดีผพ้ ู พิ ากษาภาค
๙ จะรวบรวมรายชือ่ ล่ามอาสาของศาลๆ ไว้อย่างเป็นระบบ
และจัดทำทำเนียบล่าม
เพือ่ ให้ศาลในสังกัดสามารถนำไปใข้ประโยขน้ในการพิจารณาคดี
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การ
พิจารณาคดีของศาลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
สร้างภาพลักษณ์ทด่ ี ตี อ่
องค์กรศาลยุตธิ รรม และกระบวนการยุตธิ รรมไทยให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ ประชาคมอาเซียน
โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ล่ามภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษากัมพูขา ภาษาจีน ภาษา
มลายู ภาษาญีป่ นุ ภาษาเกาหลี ฯลฯ
๒. รับสมัครไม่จำกัดจำนวน
๓. ค่าปวยการ (ค่าตอบแทนล่าม) เป็นไปตามระเบียบสำนักงานศาลยุตธิ รรม
ว่าด้วยการ
จ่ายค่าปวยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าทีพ่ กั แก่ลา่ มทีศ่ าลจัดหาให้
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๔.๑ บุคคลที่มีสัญชาติไทย
คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญขาติไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
๓) ไม'เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ไร้ความสามารถหรือจิต
พื่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ช้าราขการพลเรือน
๔) ไม'เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีใ่ น
พรรคการเมือง
/ คุณสมบัติ.

-๒คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้

เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละสามารถ

ฟัง

เขียน พูด อ่าน

๔.๒ บุคคลที่มีสัญชาติอื่น
คุณสมบัติทั่วไใ J
๑) มีสัญขาติต่าง ๆ ตามกฎหมาย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
๓) ไม'เป็นผูก้ ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดไวในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้

เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละสามารถ

ฟัง

เขียน พูด อ่าน

๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ให้ผป้ ู ระสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองทีส่ ว่ นช่วยอำนวยการ
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบีตตานี
อาคารศาลจังหวัดบีตตานี ขั้น ๑ ถนนปากนํา้ ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมอื ง จังหวัดบีตตานี ตั้งแต่วันที่ ๗มีนาคม๒๕๖๑ถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๑ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ ี ๐
๗๓๔๕ ๐๓๙๙ ต่อ ๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ
๕๒
หลักฐานทีต่ อ้ งยืน่ ในวันสมัคร
บุคคลที่มีสัญชาติไทย
๑. ใบสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน
๒. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม'สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒นิ้วจำนวน ๒ รูป
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาไม่ตา่ ํ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ ี
๖ หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองการปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ม
(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดอื น จำนวน ๑ ฉบับ
๘. สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เช่น ใบเปลีย่ นขือ่ - สกุล (ในกรณีทข่ ี อ่ ื
- นามสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั่งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผส้ ู มัครเขยี นคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงขือ่ กำกับไว้ดว้ ย
/บคคล...

-๓-

บุคคลที่มีสัญชาติอื่น
๑. ใบสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน
๒.รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒นิ้วจำนวน ๒ รูป
๓. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลซึง่ ไมมัสญั ขาติไทย
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.
สำเนาเอกสารหลักฐานอันแสดงถึงสถานทีท่ ำงานหรือทีพ่ ำนักเป็นหลักแหล่งใน
ประเทศไทย จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหนังสือเดนิ ทางหรือเอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดนิ ทาง
จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาไม่ตา่ ํ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ ี
๖ หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิขาชีพ (ปวข.)
หรือใบรับรองการปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ม
(ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดอื น จำนวน ๑ ฉบับ
๘. สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เข่น ใบเปลีย่ นขือ่ - สกุล (ในกรณีทข่ ี อ่ ื
- นามสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
๖. ประกาศรายขือ่ ผูส้ มัครสอบ

ให้ผส้ ู มัครเขยี นคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงขือ่ กำกับไว้ดว้ ย
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

๗. วิธีการสอบดัดเลือก
ศาลจังหวัดปิตตานี

๗.๑ สอบดัดเลอื กในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นด้นไป ณ อาคาร
ถนนปากนา หมู่ที่ ๖ ตำบลรูสะมิแล อำ๓อเมือง จังหวัดปิตตานี

-โดยวิธสี อบสัมภาษณ์
๘. ประกาศรายขือ่ ผูไ้ ด้รบั การดัดเลือกเป็นล่ามอาสา
ตัวในวันที่ ๑๘ ฌษายน ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๗ ฌษายน ๒๕๖๑ และรายงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางวีณา ทองใส)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปิตตานี
ประธานคณะกรรมการ

