เอกสารที่ผสมั
ู ครตองใชในการกรอกใบสมัครทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน$งผูช$วยผูพิพากษา ประจําป) พ.ศ. 255๙
(กรอกใบสมัครทางอินเทอร0เน็ต)
ผูสมัครตองใชความระมัดระวังในการกรอกใบสมัครและตรวจสอบความถูกตอง
กอนดําเนินการสงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลใน
ใบสมัครไมถูกตองไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี
ก. นอกจากหลักฐานส$วนตัว เช$น บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส/การหย$า
การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ปริญญาบัต ร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (กรณีจบการศึกษาจาก
ต$างประเทศใหผูสมัครแปลเปนภาษาไทยพรอมกับรับรองคําแปลดังกล$าวดวย) ฯลฯ แลว เอกสารอื่นที่
ผูสมัครทุกคนตองมีก$อนการสมัครเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับกรอกใบสมัครทางอินเทอร0เน็ต มีดังนี้
1. ใบรับรองแพทย0 (สําหรับผูสมัครทุกคน) ใหผูสมัครดาวนโหลดใบรับรองแพทยตามแบบที่ ก.ต.
กําหนดไดจากเว็บไซตการรับสมัครที่ https://ojc.job.thai.com (เลือกดาวนโหลดเอกสารประกอบการ
สมัคร) แลวนําใบรับรองแพทยดังกล8าวไปยังโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อใหแพทยของโรงพยาบาล
แห8งนั้นตรวจร8างกายตามรายละเอียดที่ระบุไว โดยใหแพทยผูตรวจกรอกรายละเอียดและลงนาม ทั้งนี้
ใบรับรองแพทยดังกล8าวตองออกใหไม8เกิน 3 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร (หามใชใบรับรองแพทยที่ออก
โดยคลินิกหรือที่อื่นที่ไม8ใช8โรงพยาบาล)
2. ใบรับรองสามัญสมาชิกแห$งเนติบัณฑิตยสภา (สําหรับผูสมัครทุกคน) ออกใหไม8เกิน 6 เดือนนับถึง
วันสมัครและตองไม8ใชใบรับรองฉบับดังกล8าวในการสมัครสอบของหน8วยงานอื่น
3. ประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห$งเนติบัณ ฑิตยสภา หรือใบรับ รองว$าเปน
ผูสอบไล$ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห$งเนติบัณฑิตยสภา
(กรณี ที่ ใชใบรั บรองว8 าเปD นผู สอบไล8 ไดความรู ชั้ น เนติ บั ณ ฑิ ต จากสํ า นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห8 ง
เนติบัณฑิตยสภา ใบรับรองดังกล8าวตองออกใหไม8เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)
4. หนังสือรับรองการเปนทนายความที่ออกโดยสภาทนายความ กรณีผูสมัครใหม$ ที่ใชสิทธิประกอบ
วิชาชีพทนาย (ผูที่ไม$เคยสมัครทดสอบความรู ฯ มาก$อน) (ออกใหไม8เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ไม8ว8าจะ
เปDนประเภทตลอดชีพหรือไม8 หรือยังไม8หมดอายุก็ตามตองออกใหไม8เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครดวย)
(สามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)

๒
5. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย แบ$งเปน ๓ กรณีดังนี้
(สามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)
5.1 กรณีผูสมัครใหม$ (ผูที่ไม$เคยสมัครทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) มาก$อน) ใชหนังสือรับรองการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามแบบที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งผูสมัครสามารถดาวนโหลดหนังสือรับรองการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายไดจากเว็บไซตการรับสมัคร (หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตองออกให
ไม8เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ยกเวนหนังสือรับรองวิชาชีพทนายความตามแบบ 15 ทายระเบียบเดิม
(ใบเก็บคดี) ที่ไม8มีกําหนดอายุการใชงาน แต8ตองสามารถอ8านไดอย8างชัดเจนและไม8มีการแกไข)
สํ า หรั บ กรณี ผู สมัค รใหม8 ที่ มี คุณวุ ฒิ และใชสิ ทธิ ประกอบวิ ชาชี พตามมาตรา 28 (2) (จ) แห8 ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝUายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ผูสมัครจะตองดาวนโหลดหนังสือ
รับรองความประพฤติจากเว็บไซตการรับสมัคร เพื่อเสนอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม รับรองว8าเปDนผูมีความ
ซื่อสัตย มีความรูความสามารถดี และมีความประพฤติเปDนที่ไววางใจว8าจะปฏิบัติหนาที่ขาราชการตุลาการได โดย
นําหนังสือรับรองความประพฤติไปยื่นที่สํานักการเจาหนาที่ สํานักงานศาลยุติธรรม (**กรณีนี้ผูสมัครจะตองมี
หนังสือรับรองความประพฤติเพิ่มเติมจากหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอีก 1 ฉบับ )
5.2 กรณี ผู สมั ครเก$ าที่ มี สิ ทธิ สอบ (ผู ที่ เคยสมั ครทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ ก) มาก$ อนและ
มีสิทธิสอบ) ใหใชขอมูลและรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
เดิมที่เคยใชในการสมัครสอบครั้งก8อนได
๕.๓ กรณีผูสมัครเก$าที่ไม$มีสิทธิสอบเนื่องจากสาเหตุดานสิทธิประกอบวิชาชีพ (ผูที่เคยสมัคร
ทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) แต$ไม$มีสิทธิสอบเนื่องจากสาเหตุดานสิทธิประกอบวิชาชีพ) ใหใชหนังสือ
รับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่ออกใหไม8เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ยกเวนหนังสือรับรอง
วิชาชีพทนายความตามแบบ 15 ทายระเบียบเดิม (ใบเก็บคดี) ที่ไม8มีกําหนดอายุการใชงาน แต8ตองสามารถ
อ8านไดอย8างชัดเจนและไม8มีการแกไข)
๖. สําหรับผูสมัครใหม$ในการทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) ที่สมัครโดยใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต.
ยังไม$ไดรับรอง ใหเตรียมเอกสารดังต8อไปนี้ ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู8มือการสมัคร ฯ
๖.1 บันทึกขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
๖.2 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัครได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
๖.3 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปDนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
๖.4 โครงสรางหน8วยงาน
๖.5 คําบรรยายลักษณะงาน
๖.6 มาตรฐานกําหนดตําแหน8ง

๓
๖.7 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช8น พ.ร.บ.จัดตั้งหน8วยงาน ฯลฯ
๖.๘ หลักฐานอื่นใดที่เปDนประโยชนต8อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
7. สําหรับผูสมัครใหม$ในการทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) ตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) หรือ
(ค) ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. ยังไม8ไดรับรองหรือประสงคขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร ใหเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิดังกล8าวหรือรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแลวแต8กรณี ทั้งนี้ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมจากคู8มือการสมัครฯ
8. สําหรับผูสมัครใหม$ในการทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) ตามความในมาตรา 28 (2) (ช) ตอง
กรอกหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ดาวนโหลด) พรอมจัดทําหลักฐานที่แสดงประสบการณในการ
ทํางาน ผลงานหรือความรูเฉพาะดานในวิชาการดานนั้น เพื่อประกอบการประเมินความรู ความเชี่ยวชาญ
โดยใหผูสมัครจัดทําเปDนรูปเล8ม จํานวนเล8มละ 10 ชุด ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู8มือการสมัครฯ
9. สําหรับผูสมัครทดสอบความรู ฯ ในครั้งนี้ ที่เคยถูกกล8าวหาหรือถูกฟ_องว8ากระทําผิดอาญาที่ไม8ใช8
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งความผิดดังกล8าว ก.ต. ยังมิไดพิจารณา* ใหดําเนินการ
ดังนี้
ใหแจงในใบสมั ครในขอที่กํา หนดว8 า เคยถูก กล8า วหาหรือถู กฟ_องประเด็น ใดและยื่ น บัน ทึ กสรุ ป
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ_อง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู8ในชั้นพนักงานสอบสวนให
ส8งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู8ในชั้นพนักงานอัยการใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ) โดยส8งมายังที่
อยู8ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายใน 7 วันนับแต8วันส8งใบสมัครเขาสู8ระบบการรับสมัคร
ทางอินเตอรเน็ตแลว ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู8มือการสมัคร ฯ
*แต8กรณีผูสมัครที่เคยแจงประเด็นการถูกกล8าวหาหรือถูกฟ_องดังกล8าวมาให ก.ต. พิจารณาและ ก.ต.
พิจารณาใหเปDนผูมีสิทธิสอบแลว ผูสมัครไม8ตองส8งเอกสารมา แต8ตองแจงไวในใบสมัครว8า ก.ต. เคยพิจารณา
ประเด็นดังกล8าวและใหเปDนผูมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด
10. หลักฐานการชําระค$าธรรมเนียมสมัครสอบ ผูสมัครตองชําระค8าธรรมเนียมสมัครสอบก8อนจึงจะ
สามารถลงทะเบียนสมัครทางอินเทอรเน็ตได (การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงินจะดําเนินการผ8านทาง
https://ojc.job.thai.com ไดเมื่อเปTดระบบการรับสมัครแลวในวันที่ 3 ตุลาคม 255๙ เวลา 08.30 น.)
*** เพื่อไม8ใหเกิดปaญหาการลงทะเบียนสมัคร ไม8ควรลงทะเบียนสมัครในวันใกลปbดรับสมัคร เนื่องจาก
ระบบการรับสมัครทางอินเทอรเน็ตจะปTดดําเนินการทันทีในเวลา 16.30 น. ของวันสุดทายของการรับสมัคร
ผูสมัครตองกรอกขอมูล ในใบสมัครและลงทะเบีย นสมัครก8 อนวันและเวลาดังกล8า ว (ผูสมัครที่ชํา ระเงิ น
ค8าธรรมเนียมสมัครแลวแต8ไม8ลงทะเบียนสมัครก8อนวันเวลาดังกล8าวถือว8าการสมัครไม8สมบูรณและไม8สามารถสมัครได)

๔
ข. เอกสารที่ผูสมัครตองเตรียมสําหรับ ยื่นภายหลังสอบผ$านขอเขียนแลว หรือเพื่อยื่นกรณีที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เห็นสมควรเรียกผูสมัครบางรายมาใหขอมูลเพิ่มเติม มีดังนี้
1. สําเนาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต และสําเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) (พรอมทั้งฉบับที่แปลเปDน
ภาษาไทยดวย) รวมทั้งกรณีที่มีคุณวุฒิอื่น ๆ เช8น นิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสําเนาหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ
2. สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห8งเนติบัณฑิตยสภา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)
5. สําเนาทะเบียนสมรส การหย8า/กรณีการขอเปลี่ยน /ไม8เปลี่ยนคํานําหนานาม/นามสกุล (ถามี)
6. กรณีขาราชการลาออก แต8ไม8ไดเกษียณอายุ ใหยื่นคําสั่งขอลาออกดวย
7. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
7.1 กรณีเปDนทนายความ
ผูสมัครใหม8 ใหยื่นหนังสือรับรองการเปDนทนายความจากสภาทนายความที่ออกใหไม8เกิน 6 เดือน นับถึงวัน
ลงทะเบียนสมัครมาดวย
ผูสมัครเก8า ใหยื่นหนังสือรับรองการเปDนทนายความจากสภาทนายความที่ใชในการสมัครครั้งก8อนมาดวย
7.2 กรณีรับราชการใหแนบสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
7.3 กรณีเปDนหรือเคยเปDนลูกจางในหน8วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน8วยงานมาดวย
7.4 กรณีสมัครโดยใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม8รับรอง ใหยื่นเอกสารดังต8อไปนี้
7.4.1 บันทึกขอใชสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
7.4.2 หนัง สือรับ รองการประกอบวิช าชีพ (ใชแบบหนัง สือรั บรองการประกอบวิชาชีพ ที่
ผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมาย)
7.4.3 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปDนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
7.4.4 โครงสรางหน8วยงาน
7.4.5 คําบรรยายลักษณะงาน
7.4.6 มาตรฐานกําหนดตําแหน8ง
7.4.7 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช8น พ.ร.บ.จัดตั้งหน8วยงาน ฯลฯ
8. สําเนาหนังสือเดินทางแสดงการเดินทาง เขา - ออก ประเทศไทย เฉพาะกรณีเดินทางเขา - ออก
ประเทศไทยระหว8างนับอายุสิทธิประกอบวิชาชีพ (ถามี)
9. ถาเคยถูกกล8าวหาหรือถูกดําเนินคดีใหยื่นเอกสารที่เกี่ยวของดวย ดังนี้
9.1 กรณีคดีแพ8ง ใหยื่นบัน ทึกสรุปรายละเอีย ดเกี่ยวกับคดี, คํา ฟ_อง, คํา ใหการ, คํา พิพ ากษา
(ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ 3 เดือนยอนหลัง) (กรณีชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวให
นําหลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวมายื่นดวย)

๕
9.2 กรณีคดีอาญา ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ_อง, คําใหการ, คําพิพากษา
(ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู8ในชั้นพนักงานสอบสวนใหส8งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู8ในชั้นพนักงาน
อัยการใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ)
9.3 กรณีคดีปกครอง ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ_อง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
9.4 กรณีมรรยาททนายความ ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คํากล8าวหา, คําแกขอ
กล8าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
9.5 กรณี วิ นั ย/ความผิ ดเกี่ ยวกั บหนาที่ การงาน ใหยื่ นบั นทึ กสรุ ปรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บวิ นั ย, คํ ากล8 าวหา,
คําแกขอกล8าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
10. ใบรับรองสามัญสมาชิกแห8งเนติบัณฑิตยสภา (ออกใหไม8เกิน 6 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร)
11. รูปถ8ายขนาด 1 และ 2 นิ้ว (ถ8ายไวไม8เกิน 6 เดือน) จํานวนอย8างละ 2 รูป เปDนรูปถ8ายครึ่งตัวหนาตรง
แต8งกายสุภาพหรือสวมครุยวิทยฐานะหรือเครื่องแบบหรือชุดสากลนิยมหรือสวมเสื้อสีพื้น ไม8สวมหมวกไม8สวม
แว8นตาดํา เขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจงดานหลัง
12. ใบรับรองแพทยตามที่ ก.ต. กําหนด (ดาวนโหลดจากเว็บไซตสํานักคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม) ซึ่งแพทยที่ลงนามในใบรับรองดังกล8าวตองเปDนแพทยของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาล
เอกชนและตองเปDน การตรวจตามรายละเอียดที่ปรากฏในนั้นภายในระยะเวลาไม8เกิน3 เดือนก8อนวัน
ลงทะเบียนสมัคร
13. ใบเสร็จการชําระเงินค8าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท (ใบเสร็จที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทย
หลังจากชําระเงินค8าธรรมเนียมการสอบ ตามคู8มือ ฯ ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน)
14. หลักฐานอื่นที่เปDนประโยชนต8อการพิจารณาคุณสมบัติ ฯ
---------------------------------------------------------------------------------

