สนามเล็ก
คูมือสําหรับผูสมัครทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเป#นขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
ประจําป. พ.ศ. 255๙ (สนามเล็ก)
ผูสมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)(ฉ) หรือ (ช)
(สมัครทางอินเทอร8เน็ต)
* ผูสมั ค รตองใชความระมัด ระวัง ในการกรอกใบสมั ค รและตรวจสอบความถู ก ตองกอน
ดําเนินการสงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัครไมถูกตอง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี
** ขอมูลในใบสมัครของท%านเปนสิ่งซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ จะพิจารณาใน
เบื้องตน จึงมีความสําคัญและมีผลต%อการพิจารณาคุณสมบัติ โปรดใหความสําคัญต%อการกรอกขอมูลและ
การลงทะเบียนสมัครสอบ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําอย%างเคร%งครัดเพื่อประโยชน6ของตัวท%านเอง
*** ลงทะเบียนสมัครสอบผ%านทางระบบอินเทอร6เน็ตเพียงช%องทางเดียวเท%านั้น
**** เพื่อไม%ใหเกิดปBญหาการลงทะเบียนสมัคร ผูสมัครตองกรอกใบสมัครดวยตัวท%านเอง และไม%
ควรลงทะเบียนสมัครในวันและเวลาใกลปCดรับสมัคร เนื่องจากระบบการรับสมัครทางอินเทอร6เน็ตจะป9ด
ดําเนินการทันทีในเวลา 16.30 น. ของวันจันทร8ที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป#นวันสุดทายของการ
รับสมัคร ผูสมัครตองกรอกขอมูลใบสมัครและลงทะเบียนสมัครก%อนวันและเวลาดังกล%าว (ผูสมัครที่ชําระ
เงินค%าธรรมเนียมสมัครแลวแต%ไม%ลงทะเบียนสมัครก%อนวันเวลาดังกล%าวถือว%าการสมัครไม%สมบูรณ6และไม%
สามารถสมัครได)
***** กําหนดวันสอบโดยประมาณ วันเสาร8ที่ ๒๘ ม.ค.,วันเสาร8ที่ ๔ ก.พ., และวันเสาร8ที่
๑๑ ก.พ. 2560
การลงทะเบียนสมัครทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุล าการในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา
ประจําป) พ.ศ. 255๙ (สนามเล็ก) แห%งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ4ายตุลาการศาลยุติธรรม (สมัครทาง
อินเทอร6เน็ต) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร6เน็ต (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร6เน็ต (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 4 การส%งหลักฐานประกอบการสมัคร (สําหรับผูสมัครบางกรณีเท%านั้น ดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 4)
**การพิจารณาวาเปนผูสมัครเกาหรือ ผูสมัครใหม จะพิจารณาโดยแยกแตละประเภทสนาม (สนามใหญ/สนามเล็ ก/สนามจิ๋ว )
เชน แมผูสมัครจะเคยสมัครสนามใหญ/สนามจิ๋วมาแลว แตหากยังไมเคยสมัครสนามเล็กก็ยอมถือเปนผูสมัครใหมสําหรับสนามเล็ก เปนตน
๑

ขัน้ ตอนที่ ๑ เตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร/เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
ก. นอกจากหลักฐานสวนตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส/การหยา การ
ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (กรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ
ใหผูสมัครแปลเป#นภาษาไทยพรอมกับรับรองคําแปลดังกลาวดวย) ฯลฯ แลว เอกสารอื่นที่ผูสมัครทุกคน
ตองมีกอนการสมัครเพื่อใชเป#นขอมูลสําหรับกรอกใบสมัครทางอินเทอร8เน็ต มีดังนี้

1. ใบรับรองแพทย8 (สําหรับผูสมัครทุกคน) ใหผูสมัครดาวน6โหลดใบรับรองแพทย6ตามแบบที่ ก.ต. กําหนด
ไดจากเว็บไซต6การรับสมัครที่ https://ojc.job.thai.com (เลือกดาวน6โหลดเอกสารประกอบการสมัคร) แลวนํา
ใบรับรองแพทย6ดังกล%าวไปยังโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อใหแพทย6ของโรงพยาบาลแห%งนั้นตรวจร%างกาย
ตามรายละเอียดที่ระบุไว โดยใหแพทย6ผูตรวจกรอกรายละเอียดและลงนาม ทั้งนี้ใบรับรองแพทย6ดังกล%าวตอง
ออกใหไม%เกิน 3 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร (หามใชใบรับรองแพทย6ที่ออกโดยคลินิกหรือที่อื่นที่ไม%ใช%
โรงพยาบาล)

2. ใบรับรองสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา (สําหรับผูสมัครทุกคน) ออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวัน

สมัครและตองไม%ใชใบรับรองฉบับดังกล%าวในการสมัครสอบของหน%วยงานอื่น

3. ประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาหรือใบรับรองวาเป#นผูสอบไล

ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

(กรณีที่ใชใบรับรองว%าเปนผูสอบไล%ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห%งเนติบัณฑิตยสภา
ใบรับรองดังกล%าวตองออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)

4. หนังสือรับรองการเป#นทนายความที่ออกโดยสภาทนายความ กรณีผูสมัครใหม ที่ใชสิทธิประกอบ

วิชาชีพทนาย (ผูที่ไมเคยสมัครทดสอบความรู ฯ มากอน) (ออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ไม%ว%าจะเปน
ประเภทตลอดชีพหรือไม% หรือยังไม%หมดอายุก็ตามตองออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครดวย)
(สามารถเลือกดาวน6โหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวน6โหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)

5. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย แบงเป#น ๓ กรณีดังนี้
(สามารถเลือกดาวน6โหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวน6โหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)
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5.1 กรณีผูสมัครใหม (ผูที่ไมเคยสมัครทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) มากอน) ใชหนังสือรับรอง
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามแบบที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งผูสมัครสามารถดาวน6โหลดหนังสือรับรองการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายไดจากเว็บไซต6การรับสมัคร (หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตองออกให
ไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ยกเวนหนังสือรับรองวิชาชีพทนายความตามแบบ 15 ทายระเบียบเดิม
(ใบเก็บคดี) ที่ไม%มีกําหนดอายุการใชงาน แต%ตองสามารถอ%านไดอย%างชัดเจนและไม%มีการแกไข)
สํ า หรั บ กรณี ผู สมั ค รใหม% ที่ มี คุ ณวุ ฒิ และใชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ ตามมาตรา 28 (2) (จ) แห% ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ4ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ผูสมัครจะตองดาวน6โหลดหนังสือรับรอง
ความประพฤติจากเว็บไซต6การรับสมัคร เพื่อเสนอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม รับรองว%าเปนผูมีความซื่อสัตย6
มีความรูความสามารถดี และมีความประพฤติเปนที่ไววางใจว%าจะปฏิบัติหนาที่ขาราชการตุลาการได โดยนําหนังสือ
รับรองความประพฤติไปยื่นที่สํานักการเจาหนาที่ สํานักงานศาลยุติธรรม (**กรณีนี้ผูสมัครจะตองมีหนังสือรับรอง
ความประพฤติเพิ่มเติมจากหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอีก 1 ฉบับ )
5.2 กรณีผูสมัครเกาที่มีสิทธิสอบ (ผูที่เคยสมัครทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) มากอนและมีสิทธิสอบ)
ใหกรอกใบสมัครโดยใชขอมูลและรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
เดิมที่เคยใชในการสมัครสอบครั้งก%อนได
๕.๓ กรณีผูสมัค รเกาที่ไ มมีสิท ธิส อบเนื่องจากสาเหตุดานสิท ธิป ระกอบวิช าชีพ (ผูที่เ คยสมัค ร
ทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) แตไมมีสิทธิสอบเนื่องจากสาเหตุดานสิทธิประกอบวิชาชีพ) ใหใชหนังสือ
รับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่ออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ยกเวนหนังสือรับรองวิชาชีพ
ทนายความตามแบบ 15 ทายระเบียบเดิม (ใบเก็บคดี) ที่ไม%มีกําหนดอายุการใชงาน แต%ตองสามารถอ%านได
อย%างชัดเจนและไม%มีการแกไข)
๖. สําหรับผูสมัครใหมในการทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) ที่สมัครโดยใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต.
ยังไมไดรับรอง ใหเตรียมเอกสารดังต%อไปนี้
๖.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบ
วิชาชีพ
๖.2 หนัง สือรับรองการประกอบวิช าชีพ (ใชแบบหนัง สือรับรองการประกอบวิชาชีพ ที่ผูสมัครได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
๖.3 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
๖.4 โครงสรางหน%วยงาน
๖.5 คําบรรยายลักษณะงาน
๖.6 มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
๖.7 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน ฯลฯ
๖.๘ หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
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7. สําหรับผูสมัครใหมในการทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) ตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) หรือ (ค)
ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. ยังไม%ไดรับรองหรือประสงค6ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร ใหเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับคุณวุฒิดังกล%าวหรือรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแลวแต%กรณี
8. สําหรับผูสมัครใหมในการทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) ตามความในมาตรา 28 (2) (ช) ตองกรอก
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ดาวน6โหลด) พรอมจัดทําหลักฐานที่แสดงประสบการณ6ในการทํางาน
ผลงานหรือความรูเฉพาะดานในวิชาการดานนั้น เพื่อประกอบการประเมินความรู ความเชี่ยวชาญ โดยให
ผูสมัครจัดทําเปนรูปเล%ม จํานวนเล%มละ 10 ชุด
9. สําหรับผูสมัค รทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ก) ในครั้งนี้ ที่เคยถูกกล%าวหาหรือถูกฟcองว%ากระทําผิด
อาญาที่ไม%ใช%ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งความผิดดังกล%าว ก.ต. ยังมิไดพิจารณา*
ใหดําเนินการดังนี้
ใหแจงในใบสมั ค รในขอที่ กํ า หนดว% า เคยถู ก กล% า วหาหรื อ ถู ก ฟc อ งประเด็ น ใดและยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟcอง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู%ในชั้นพนักงานสอบสวนใหส%ง
บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู%ในชั้นพนักงานอัยการใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ) โดยส%งมายังที่อยู%
ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายใน 7 วันนับแต%วันส%งใบสมัครเขาสู%ระบบการรับสมัครทาง
อินเตอร6เน็ตแลว
*แต%กรณีผูสมัครที่เคยแจงประเด็นการถูกกล%าวหาหรือถูกฟcองดังกล%าวมาให ก.ต. พิจารณาและ ก.ต.
พิจารณาใหเปนผูมีสิทธิสอบแลว ผูสมัครไม%ตองส%งเอกสารมา แต%ตองแจงไวในใบสมัครว%า ก.ต. เคยพิจารณา
ประเด็นดังกล%าวและใหเปนผูมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด
10. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมสมัค รสอบ ผูสมัครตองชํา ระค%า ธรรมเนียมสมัครสอบก%อนจึงจะ
สามารถลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร6เน็ตได (การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงินจะดํา เนินการผ%านทาง
https://ojc.job.thai.com ไดเมื่อเป9ดระบบการรับสมัครแลวในวันที่ 3 ตุลาคม 255๙ เวลา 08.30 น.)
*** เพื่อไม%ใหเกิดปBญหาการลงทะเบียนสมัคร ไม%ควรลงทะเบียนสมัครในวันใกลปCดรับสมัคร เนื่องจาก
ระบบการรับสมัครทางอินเทอร6เน็ตจะป9ดดําเนินการทันทีในเวลา 16.30 น. ของวันสุดทายของการรับสมัคร
ผูสมั ค รตองกรอกขอมู ล ในใบสมั ค รและลงทะเบี ย นสมั ค รก% อ นวั น และเวลาดั ง กล% า ว (ผู สมั ค รที่ ชํ า ระเงิ น
ค%าธรรมเนียมสมัครแลวแต%ไม%ลงทะเบียนสมัครก%อนวันเวลาดังกล%าวถือว%าการสมัครไม%สมบูรณ6และไม%สามารถสมัครได)
ข. เอกสารที่ ผูสมั ค รตองเตรี ย มสํ า หรั บ ยื่ น ภายหลั ง สอบผานขอเขี ยนแลวหรื อ เพื่ อยื่ น กรณี ที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เห็นสมควรเรียกผูสมัครบางรายมาใหขอมูลเพิ่มเติม มีดังนี้
1. สําเนาปริญญานิ ติศาสตรบั ณฑิต และสําเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) (พรอมทั้งฉบับที่แปลเปน
ภาษาไทยดวย) รวมทั้งกรณีที่มีคุณวุฒิอื่น ๆ เช%น นิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสําเนาหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ
๔

2. สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห%งเนติบัณฑิตยสภา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)
5. สําเนาทะเบียนสมรส การหย%า/กรณีการขอเปลี่ยน /ไม%เปลี่ยนคํานําหนานาม/นามสกุล (ถามี)
6. กรณีขาราชการลาออก แต%ไม%ไดเกษียณอายุ ใหยื่นคําสั่งขอลาออกดวย
7. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
7.1 กรณีเปนทนายความ
ผูสมัครใหม% ใหยื่นหนังสือรับรองการเปนทนายความจากสภาทนายความที่ออกใหไม%เกิน 6 เดือน นับถึงวัน
ลงทะเบียนสมัครมาดวย
ผูสมัครเก%า ใหยื่นหนังสือรับรองการเปนทนายความจากสภาทนายความที่ใชในการสมัครครั้งก%อนมาดวย
7.2 กรณีรับราชการใหแนบสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
7.3 กรณีเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน%วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน%วยงานมาดวย
7.4 กรณีสมัครโดยใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม%รับรอง ใหยื่นเอกสารดังต%อไปนี้
7.4.1 บันทึกขอใชสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
7.4.2 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัครได
ปฏิบัติงานดานกฎหมาย)
7.4.3 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
7.4.4 โครงสรางหน%วยงาน
7.4.5 คําบรรยายลักษณะงาน
7.4.6 มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
7.4.7 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน ฯลฯ
8. สํา เนาหนัง สือเดินทางแสดงการเดินทาง เขา - ออก ประเทศไทย เฉพาะกรณีเ ดินทางเขา - ออก
ประเทศไทยระหว%างนับอายุสิทธิประกอบวิชาชีพ (ถามี)
9. ถาเคยถูกกล%าวหาหรือถูกดําเนินคดีใหยื่นเอกสารที่เกี่ยวของดวย ดังนี้
9.1 กรณีค ดี แ พ% ง ใหยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คดี , คํ า ฟc อ ง, คํ า ใหการ, คํ า พิ พ ากษา
(ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ 3 เดือนยอนหลัง) (กรณีชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวใหนํา
หลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวมายื่นดวย)
9.2 กรณี คดีอ าญา ใหยื่ นบัน ทึกสรุป รายละเอี ยดเกี่ย วกั บ คดี , คํ าฟc อง, คํา ใหการ, คํ า พิ พ ากษา
(ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู%ในชั้นพนักงานสอบสวนใหส%งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู%ในชั้นพนักงานอัยการ
ใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ)
9.3 กรณีคดีปกครอง ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟcอง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
9.4 กรณีมรรยาททนายความ ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คํากล%าวหา, คําแกขอกล%าวหา,
สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
๕

9.5 กรณีวินัย/ความผิดเกี่ยวกับหนาที่การงาน ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับวินัย, คํากล%าวหา, คําแกขอ
กล%าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
10. ใบรับรองสามัญสมาชิกแห%งเนติบัณฑิตยสภา (ออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร)
11. รูปถ%ายขนาด 1 และ 2 นิ้ว (ถ%ายไวไม%เกิน 6 เดือน) จํานวนอย%างละ 2 รูป เปนรูปถ%ายครึ่งตัวหนาตรง
แต%ง กายสุภาพหรือสวมครุยวิทยฐานะหรือเครื่องแบบหรือชุดสากลนิยมหรือสวมเสื้อสีพื้น ไม%สวมหมวก
ไม%สวมแว%นตาดํา เขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจงดานหลัง
12. ใบรั บ รองแพทย6 ต ามที่ ก.ต. กํ า หนด (ดาวน6 โ หลดจากเว็ บ ไซต6 สํ า นั ก คณะกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุ ติธรรม) ซึ่ง แพทย6ที่ล งนามในใบรับรองดัง กล%า วตองเปนแพทย6ของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ
โรงพยาบาลเอกชนและตองเปนการตรวจตามรายละเอียดที่ปรากฏในนั้นภายในระยะเวลาไม%เกิน 3 เดือนก%อน
วันลงทะเบียนสมัคร
13. ใบเสร็จการชําระเงิน ค%า ธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท (ใบเสร็จที่ไ ดรับจากธนาคารกรุงไทย
หลังจากชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบ ตามคู%มือ ฯ ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน)
14. หลักฐานอื่นที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณาคุณสมบัติ ฯ
---------------------------------------------------------------------------------

๖

ขัน้ ตอนที่ ๒ การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน
(สําหรับผูสมัครทุกคน)

ผูสมัครตองใชความระมัดระวังในการกรอกใบสมัครและตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการ
สงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัครไมถูกตอง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี

1. เขาเว็บไซต6การรับสมัครสอบ https://ojc.job.thai.com หรือ http://www.ojc.coj.go.th
2. เลือกปุ4ม “ลงทะเบียนขอรับใบแจงชําระเงิน”
3. อ%านเงื่อนไขแลวทําเครื่องหมาย ที่ช%องยอมรับ
4. กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน วันเดือนป)เกิดและขอมูลส%วนบุคคลอื่น ๆ ใหถูกตอง
5. กรอกรหัสที่ปรากฏหนาจอ
6. เลือกปุ4ม “ยืนยันรับใบแจงชําระเงิน”
7. เลือกปุ4มพิมพ6ใบแจงชําระเงิน เพื่อพิมพ6ใบแจงความชําระเงิน
8. นําใบแจงชําระเงินตามขอ 7 ไปชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบที่เคาน6เตอร6ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
แลวรับ หลักฐานการชําระเงินเพื่อนํามากรอกขอมูลในใบสมัคร (ผูสมัค รตองตรวจสอบดวยวาเจาหนาที่
ธนาคารไดกรอกชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหแจงกับเจาหนาที่ดังกลาวเพื่อ
ดําเนินการแกไขทันที)
9. เก็บหลักฐานการชําระเงินที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบ
* การกรอกขอมูลที่เปนวัน/เดือน/ป) ใหผูสมัครเลือกป) พ.ศ. ก%อน แลวจึงเลือกเดือนและวันตามลําดับ

๗

ขัน้ ตอนที่ ๓ การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร/เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
* เพื่อเปนการปcองกันความผิดพลาดผูสมัครควรกรอกขอมูลในใบสมัครใหเสร็จสิ้นทันทีในคราวเดียวโดย
ไม%เวนระยะเวลาไว
** ผูสมัครสามารถบันทึกการกรอกขอมูล ในใบสมัครไดระหว%า งการสมัครโดยใส%รหัสที่ปรากฏหนาจอ
แลวกดปุ4ม “บันทึกขอมูล” ทายใบสมัคร โดยจะเปนการบันทึกสิ่งที่ผูสมัครกรอกไว
*** เมื่อผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัครครบถวนแลวใหทําเครื่องหมาย ในช%องรับรองตนเอง ใส%รหัสที่
ปรากฏหนาจอ กดปุ4ม “บันทึกการแกไข” แลวกดปุ4ม “ถัดไป”
**** ตรวจทานขอมูลใหถูกตอง ถาตองการแกไขใหกดปุ4ม “แกไข”
ถาขอมูลที่ผูสมัครกรอกในใบสมัครถูกตองครบถวนแลวใหกดปุ4ม “สงใบสมัคร”
กรณีส%งใบสมัครสมบูรณ6แลวจะมีหมายเลขใบสมัครปรากฏที่มุมขวาบนของใบสมัคร
***** เมื่อผูสมัครลงทะเบียนสมัครเสร็จแลวสามารถสั่งพิมพ6ใบสมัครสอบและบัตรประจําตัวสอบไดโดย
กดปุ4มที่กําหนดไวในหนาแรกของเว็บไซต6การรับสมัคร (ผูสมัครทุกคนตองพิมพ6ใบสมัครสอบและบัตรประจําตัว
สอบเก็บไว เมื่อมีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแลวตองกรอกเลขประจําตัวสอบในบัตรประจําตัวสอบ)
การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร8เน็ต
ใบสมัครขอ 1 ชื่อผูสมัคร
1.1 เลือกคํานําหนาชื่อใหตรงกับขอมูล ณ ปBจจุบัน
1.2 กรอกชื่อตัว ชื่อสกุล และเพศ
1.3 กรอกชื่อ - สกุล เปนภาษาอังกฤษใหตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(ถามี)
1.4 ใส%เครื่องหมาย เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ถาเคยมีการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใหระบุชื่อ – ชื่อสกุล
ที่เคยใชอยู%ก%อนเปลี่ยนทุกชื่อ
1.5 ตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนของผูสมัครใหถูกตอง (คอมพิวเตอร6จะนําขอมูลที่ผูสมัครกรอกไว
ตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผล)
ใบสมัครขอ 2 ตรวจสอบวันเดือนป)เกิดใหถูกตองและชัดเจน (คอมพิวเตอร6จะนําขอมูลที่ผูสมัครกรอกไวใน
ขั้นตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผลโดยจะคํานวณอายุปBจจุบันโดยอัตโนมัติ)
ใบสมัครขอ 3 ใหระบุเชื้อชาติ สัญชาติเมื่อเกิด ศาสนา และสัญชาติปBจจุบัน

๘

ใบสมัครขอ 4 ใหระบุขอมูลของบิดาใหครบถวนและที่อยู%ปBจจุบันใหชัดเจน กรณีที่บิดาถึงแก%กรรมใหระบุที่อยู%ก%อน
ถึงแก%กรรม
ใบสมัครขอ 5 ใหระบุขอมูลของมารดาใหครบถวนและที่อยู%ปBจจุบันใหชัดเจน กรณีที่มารดาถึงแก%กรรมใหระบุ
ที่อยู%ก%อนถึงแก%กรรม
ใบสมัครขอ 6 ใหระบุสถานภาพของผูสมัคร กรณีที่ผูสมัครสมรสแลว ตองระบุดวยว%าจดทะเบียนสมรส
หรื อไม% และจดทะเบี ย นสมรสที่ ใ ดพรอมวั น ที่ จ ดทะเบี ย นสมรสใหชั ดเจน และระบุ ชื่ อ คู% ส มรสทั้ ง กรณี ที่
จดทะเบียนและไม%จดทะเบียน
ใบสมัครขอ 7 ใหระบุที่อยู%ตามทะเบียนบานและที่อยู%ที่สามารถติดต%อไดใหชัดเจน รวมทั้งรหัสไปรษณีย6
โทรศัพ ท6และโทรศัพท6มือถือ อีเมล6 เพื่อสะดวกในการติดต%อหากมีเหตุจํา เปน และตองระบุว%าที่อยู%ตามสําเนา
ทะเบียนบานของผูสมัครอยู%ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจแห%งใด
ใบสมัครขอ 8 ในสวนแรก ใหทําเครื่องหมาย
เลือกประเภทคุณวุฒิที่ใชสมัคร ตามคุณสมบัติผูสมัคร
ทดสอบความรู ในมาตรา 28 (2) ใหตรงกับคุณวุฒิที่ใชสมัคร
(เฉพาะกรณีผูสมัครตามมาตรา 28 (2) (ช) เท%านั้นที่ตองเลือกวิชาชีพเพิ่มเติมดวย)
ในสวนที่ 2 ใหระบุ คุณวุ ฒิ นิ ติศ าสตรบั ณ ฑิ ตที่ ผู สมั ครใชในการสมั ค รครั้งนี้ และกรอก
รายละเอียดใหครบถวน
ขอ ๘.๑ - ๘.๓ กรณีนอกจากคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตขางตนแลว ถาผูสมัครมีคุณวุฒิอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการสมัครใหกรอกขอมูลเพิ่มเติม โดยทําเครื่องหมาย หนาขอที่จะทําการกรอกพรอมกับระบุ
รายละเอียดใหครบถวน (สามารถเลือกไดมากกว%า ๑ ขอ )
*** คุณ วุฒ ิแ ละรายชื ่อ สถาบัน ที่ม ีป รากฏอยู%ใ นตัว เลือ กนั้น ทํา ขึ ้น เพื่อ อํ า นวยความสะดวกใน
การกรอกขอมูลเท%านั้น มิไดหมายความว%าคุณวุฒิและรายชื่อสถาบันดังกล%าว ก.ต. รับรองแลวหรือไม%รับรอง
(รายชื่อคุณวุฒิและสถาบันที่ ก.ต. รับรองดูไดจากเว็บไซต6ที่ใชในการสมัครหรือเว็บไซต6ของสํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมเท%านั้น)
ใบสมัครขอ 9 ใหผูสมัครระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบไล%ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตว%าสอบไล%ไดสมัยที่เท%าใด
ป)การศึกษาใดและใหระบุวันเดือนป)ใหชัดเจน
ใบสมัครขอ 10 ใหผูสมัครระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเปนสามัญสมาชิกแห%งเนติบัณฑิตยสภาว%าเปนสามัญ
สมาชิกเมื่อใดโดยตองระบุวันเดือนป)ที่ปรากฏตามหนังสือรับรองการเปนสมาชิกและเลขที่หนังสือของสํานักอบรม
เนติบัณฑิตยสภาใหชัดเจน และหนังสือรับรองดังกล%าวตองออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครและตองไม%เคย
ใชหนังสือรับรองฉบับดังกล%าวในการสมัครสอบของหน%วยงานอื่น
ใบสมัครขอ 11 ใหระบุอาชีพปaจจุบันของผูสมัคร พรอมทั้งตําแหน%งงาน สถานที่ที่ประกอบอาชีพและขอมูล
ที่เกี่ยวของใหชัดเจน
๙

ใบสมั ค รขอ 12 ใหผู สมั ครเลื อกสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายที่ จ ะใชสมั ครสอบในครั้ ง นี้ โดยทํ า
เครื่องหมาย
หนาขอที่ตองการเลือก พรอมกรอกรายละเอียดใหชัดเจน (สามารถเลือกไดมากกว%า 1 ขอ)
ขอ 12.1 - 12.8 เปนวิชาชีพที่ใหผูสมัครเลือกว%าจะใชสิทธิในขอใด เริ่มตั้งแต%เมื่อใด สิ้นสุดลงเมื่อใดและ
มีผลการปฏิบัติหนาที่มาแลวกี่เรื่อง
**ในกรณีที่ขอ 12.1 – 12.8 ไม%มีวิชาชีพที่ผูสมัครประสงค6จะใชสิทธิ ใหผูสมัครเลือกใน ขอ 12.9 (หรือ
อาจกดปุ4มเพิ่มเติมไดอีกหากมีมากกว%า 1 สิทธิ) ว%าจะใชประกอบวิชาชีพใด เริ่มตั้งแต%เมื่อใดและสิ้นสุดลงเมื่อใด
ในกรณีผูสมัครที่เลือกใชสิทธิประกอบวิชาชีพใดและปBจจุบันยังคงประกอบวิชาชีพนั้นอยู% ใหเลือกวันที่ตนเอง
ลงทะเบียนสมัครสอบนี้เปนวันเดือนป)ที่สิ้นสุด แต%ในกรณีที่ผูสมัครเลือกใชสิทธิประกอบวิชาชีพใดและปBจจุบัน
ไม%ไดประกอบวิชาชีพนั้นแลว ใหใส%วันที่สิ้นสุดการประกอบวิชาชีพ นั้นตามขอเท็จ จริงที่ปรากฏในเอกสารที่
เกี่ยวของ
***ตัวเลือกในขอ ๑๒ ซึ่งเปนเรื่องสิทธิประกอบวิชาชีพที่ใชสมัครนั้น ตัวเลือกที่ปรากฏคือตัวเลือกที่เปน
สิทธิประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ ฯ และระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวของ
หากผูสมัครจะใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่น อกเหนือจากที่ระบุไ วในพระราชบัญ ญัติ ฯ และระเบียบ ฯ
ที่เกี่ยวของซึ่ง ก.ต. เคยพิจารณารับรองแลว ใหเลือก “ใชสิทธิประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่ ก.ต. รับรองแลว ระบุ
................................”
หากผูสมัครจะใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่น อกเหนือจากที่ระบุไ วในพระราชบัญ ญัติ ฯ และระเบียบ ฯ
ที่ เ กี่ ย วของซึ่ ง ก.ต. ไม% เ คยพิ จ ารณารั บ รอง ใหเลื อก “ใชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชีพ อื่ น ๆ เพื่อ เสนอ ก.ต.
พิจารณา”
ใบสมั ค รขอ 13 ในกรณี ที่ ผู สมั ค รไดเดิ น ทางออกนอกประเทศไทยระหวางใชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางกฎหมายตาม ขอ 12 ใหระบุจํานวนครั้ง วันเดือนป)และระยะเวลาที่ออกนอกประเทศไทยทั้งหมดให
ชัดเจน (อาจกดปุ4มเพิ่มเติมไดอีกหากมีมากกว%า 1 ครั้ง) (ใหกรอกขอมูลการเดินทางออกนอกประเทศไทย
เฉพาะช%วงเวลาที่อยู%ระหว%างการนับอายุงานเพื่อสมัครสอบ ฯ เท%านั้น)
หมายเหตุ หากเปนกรณีที่เปนการท%องเที่ยวตามปกติไม%ตองนํามากรอกขอมูลในใบสมัคร
ใบสมัครขอ 14 ประวัติการสมัคร
ขอควรระวัง การกรอกประวัติการสมัครจําเปนตองใชความระมัดระวังโดยเฉพาะประเด็นการมีสิทธิสอบ
หรือไม%มีสิทธิสอบที่ผ%านมา หากไม%กรอกขอมูลตามที่เปนจริง ถือเปนการปกปCดขอเท็จจริง ผูสมัครที่เคยสมัคร
สอบมาแลวหลายสนามสอบตองกรอกขอมูลในส%วนนี้ ใหครบถวน
14.1 กรณีผูสมัครสนามเล็กครั้งแรก (แมจะเคยสมัครสอบสนามใหญ%หรือสนามจิ๋ว) ใหทําเครื่องหมาย
ในช%อง “สมัครใหม%”
14.2 กรณีผูสมัครที่เคยสมัครสอบคัดเลือก (สนามใหญ) ใหทําเครื่องหมาย ในช%อง “เคยสมัครสอบ
คัดเลือก (สนามใหญ%)” และกรอกรายละเอียดใหชัดเจน
๑๐

14.3 กรณีผูสมัค รที่ เ คยสมั ค รทดสอบความรู (สนามเล็ก) ตามมาตรา 28(2) (ก) – (ช) ใหทํ า
เครื่องหมาย ในช%อง “เคยสมัครทดสอบความรู (สนามเล็ก)” พรอมกรอกรายละเอียดใหชัดเจน
14.4 กรณี ผู สมั ค รที่ เ คยสมั ค รทดสอบความรู (สนามจิ๋ ว) ตามมาตรา 28 (2) (ก) (ข) ใหทํ า
เครื่องหมาย ในช%อง “เคยสมัครทดสอบความรู (สนามจิ๋ว)” พรอมกรอกรายละเอียดใหชัดเจน
ใบสมัครขอ 15 ใหผูสมัครทําเครื่องหมาย ว%าเคยถูกกลาวหาหรือถูกฟeองหรือตองคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลใหลงโทษในคดีใดหรือไม% พรอมระบุรายละเอียดใหชัดเจน ***หากไม%กรอกขอมูลตามที่เปนจริง จะถือว%า
เปนการปกปCดขอเท็จจริง***
ประเด็นที่ตองระวัง คือ กรณีการกรอกใบสมัครและกรณีการส%งเอกสารหลังสมัคร
การกรอกใบสมัคร : กรณีการกรอกขอมูลส%วนนี้เปนประเด็นสําคัญ ซึ่งมีหลักเกณฑ6ในการกรอก คือ ผูสมัครทุกคน
ที่เคยถูกกล%าวหาหรือถูกฟcอง หรือตองคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหลงโทษในคดีแพ%ง/ปกครอง/อาญา
ซึ่งมิใช%ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ตองกรอกรายละเอียดโดยย%อทุกเรื่อง แมว%าเรื่อง
ดังกล%าวจะเคยยื่นมาให ก.ต. พิจารณาแลว หรือเรื่องยุติแลวไม%ว%าจะดวยเหตุผลใด ก็ตองกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัคร
การส%งเอกสารหลังสมัคร : เฉพาะผูสมัครบางรายเท%านั้นที่ตองส%งเอกสารในประเด็นนี้ภายหลังการสมัคร คือ
ผูสมัครที่เคยถูกกล%าวหาหรือถูกฟcอง หรือตองคําพิพ ากษาหรือคําสั่งของศาลใหลงโทษในคดีอาญาซึ่งมิใช%
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ที่ยังไม%เคยยื่นเรื่องดังกล%าวให ก.ต. พิจารณา
ใบสมั ค รขอ 16 ใหผู สมั ครทํ า เครื่ อ งหมาย ว% า เคยถู ก กล%า วหาหรื อ ลงโทษในกรณีก ระทํ า ผิ ด วินั ย /
จริยธรรม/จรรยาบรรณ หรือไม% พรอมระบุรายละเอียดใหชัดเจน ***หากไม%กรอกขอมูลตามที่เปนจริง จะถือว%า
เปนการปกปCดขอเท็จจริง***
ใบสมัครขอ 17 ใหทําเครื่องหมาย

วิชาเลือกที่ผูสมัครประสงค6จะใชในการสอบครั้งนี้เพียง 1 ช%อง

ใบสมั ค รขอ 18 ใหทํ า เครื่องหมาย วิ ช าเลื อกสอบว% าผู สมัค รประสงค6จ ะสอบวิ ช าใด ระหว% า งวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (ขอที่ 3 ) หรือ วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ใบสมัครขอ 19 ใหระบุรายละเอียดของใบรับรองแพทย6ที่ผูสมัครไดไปตรวจร%างกายใหชัดเจน
ใบสมัครขอ 20 ระบบคอมพิวเตอร6จะแสดงเลขที่ใบเสร็จ/เลขที่อางอิง 1 ใหโดยอัตโนมัติ โดยใหผูสมัครกรอก
วันเดือนป)ที่ปรากฏในหลักฐานการชําระค%าธรรมเนียมสมัครสอบที่ไดรับหลังจากไปชําระเงินกับธนาคาร
เมื่อผูสมัครพรอมสงใบสมัครแลว ใหกดปุfมสงใบสมัครและเลือกกดปุfม “ตกลง” และเมื่อไดหมายเลขใบ
สมั ค รแลว หนาจอจะขึ้ น ปุf ม “พิ ม พ8 ใ บสมั ค ร” ใหผู สมั ค รกดปุf ม พิ ม พ8 ใ บสมั ค ร และเมื่ อ พบขอความวา
“คุณตองการออกจากเว็บไซต8นี้ใชไหม” ใหเลือกกด “ออก” เพื่อพิมพ8ใบสมัครเก็บไวเป#นหลักฐานตอไป
๑๑

ขั้น ตอนที่ ๔ การสงหลั ก ฐานประกอบการสมั ค รทดสอบความรู (สนามเล็ ก )
สําหรับผูสมัครกรณีดังตอไปนี้เทานั้น (สงมายังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ภายใน 7 วัน นับแตวันสงใบสมัครทางอินเทอร8เน็ต)
๑. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู ฯ แตยังไมมีสิทธิสอบทั้งสองประเภทหรือ
กรณียังไม%มีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง (ส%วนกรณีผูที่ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวทุกประเภท ไม%ตอง
ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร แต%ตองแจงในการกรอกใบสมัครใหครบถวนว%าเคยไม%มีสิทธิสอบประเภทใด
เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด)
๒. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ หรือสมัครทดสอบความรู ฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแลว แต%การสมัครสอบ
ทดสอบความรู ฯ ครั้งนี้ใชคุณสมบัติใหม%ในการสมัคร ฯ โดยที่คุณสมบัติใหม%ดังกล%าว ก.ต. ยังไม%เคยรับรอง
๓. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรองหรือใช
สิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่นตาม ขอ ๓/๑ แห%งระเบีย บคณะกรรมการตุล าการศาลยุติธรรมว%า ดวย
กํ า หนดการประกอบวิ ชาชี พอย% างอื่ นที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บกฎหมายและเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการประกอบวิ ชาชี พ
พ.ศ. ๒๕๔๕
4. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงิน
ตามขอ ๓ (๑๑) แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอย%างอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
๕. ผู สมั ค รใหมที่ ต องเขารั บ การประเมิ น วิ ช าชี พ ตามความในมาตรา 28 (2) (ช) แห% ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ4ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
6. ผูสมั ค รใหมตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) หรือ (ค) แห% ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บ
ขาราชการฝ4ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับรองแลว แต%ขอเทียบ
รายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ6ใน ขอ 12 แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว%าดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%ง
ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒

7. ผูสมัครใหมที่สมัครทดสอบความรูฯ โดยใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไม%ไดรับการรับรองจาก ก.ต.
(ดูรายชื่อคุณวุฒิทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองไดที่เว็บไซต6ของสํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม)
8. ผูสมัครที่เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟeองวากระทําผิดอาญาที่ไม%ใช%ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ (ดูรายละเอียดตอนทาย)
9. กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไวขางตนซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการใน
ตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา ประจําป) พ.ศ.2559 เห็นสมควรเพื่อประโยชน6ในการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ทั้งนี้
จะไดแจงรายละเอียดที่เว็บไซต6ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑๓

การสงหลักฐานประกอบการสมัคร
ตามขั้นตอนที่ 4
* (ผู สมั ครกรณีต% อไปนี้ ตองส% ง เอกสารประกอบการสมั คร ผู สมั ครที่ไม%อยู%ในกรณี ดัง กล% าวนี้ไ มตอง
ส%งเอกสารใด ๆ ไปยังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เวนแต%จะมีเหตุจําเปนกรณีพิเศษที่ตองเสนอ
ให ก.ต. พิจารณา)
1. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู ฯ แตยังไมมีสิทธิสอบทั้งสองประเภทหรือ
กรณียังไมมีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง
ใหส%งบันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อชี้แจงถึงการไม%มีสิทธิสอบพรอมเหตุผล
ของการไม%มีสิทธิสอบนั้นเพื่อพิจารณา (ผูสมัครร%างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน) พรอมดวย
เอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหผูสมัครไม%มีสิทธิสอบดังกล%าว ซึ่งเอกสารหลักฐาน
หรือขอเท็จจริงนั้นผูสมัครเห็นว%าเปนสาระสําคัญที่จะทําให ก.ต. พิจารณาใหผูสมัครมีสิทธิสอบ
(ส%วนกรณีผูที่ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวทุกประเภท ไม%ตองยื่นเอกสารประกอบการสมัคร แต%ตองแจงใน
การกรอกใบสมัครใหครบถวนว%าเคยไม%มีสิทธิสอบประเภทใด เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด)
๒. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ หรือสมัครทดสอบความรู ฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแลว แตการสมัครทดสอบ
ความรู ฯ ครั้งนี้ใชคุณสมบัติใหมในการสมัคร ฯ โดยที่คุณสมบัติใหมดังกลาว ก.ต. ยังไมเคยรับรอง (กรณี
เปลี่ยนสิทธิ ฯ)
เช%น ใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไม%เคยรับรอง หรือวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.ต.
ยังไม%เคยรับรอง ฯลฯ

กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย/คุณสมบัติอื่นใด ซึ่ง ก.ต. ยังไมรับรอง ใหยื่นเอกสาร
ดังตอไปนี้ดวย
2.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองสิทธิหรือ
คุณสมบัติใหม%ดังกล%าว (ผูสมัครร%างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
2.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. 2559 (พิมพ6จากระบบรับสมัคร)
2.3 กรณีรับราชการใหส%งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
2.4 กรณีเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน%วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน%วยงานมาดวย
๑๔

2.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัคร
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
2.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
2.7 โครงสรางหน%วยงาน
2.8 คําบรรยายลักษณะงาน
2.9 มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
2.10 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน ฯลฯ
2.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเขามาดํารงตําแหน%งดังกล%าวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
ว%าตําแหน%งดังกล%าวตองมีคุณสมบัติอย%างไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม% อย%างไร (ถามี)
๒.12 หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
๓. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรอง

หรือใชสิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่นตาม ขอ ๓/๑ แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไมรับรอง ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
3.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบ
วิชาชีพ (ผูสมัครร%างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
3.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. 2559 (พิมพ6จากระบบรับสมัคร)
3.3 กรณีรับราชการใหส%งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
3.4 กรณีเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน%วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน%วยงานมาดวย
3.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัคร
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
3.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
3.7 โครงสรางหน%วยงาน
3.8 คําบรรยายลักษณะงาน
3.9 มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
3.10 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน ฯลฯ
3.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเขามาดํารงตําแหน%งดังกล%าวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
ว%าตําแหน%งดังกล%าวตองมีคุณสมบัติอย%างไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม% อย%างไร (ถามี)
3.12 หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

๑๕

4. ผูสมัค รใหมในการสมัค รทดสอบความรู ฯ ที่ใชสิท ธิป ระกอบวิชาชีพ พนักงานของสถาบั น
การเงิน ตามขอ ๓ (๑๑) แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยกําหนดการประกอบ
วิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
ผูสมัครที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงิน ตามขอ 3 (11) แห%งระเบียบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอย%างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (แมว%าตําแหน%งที่ใชสมัครจะเคยมีผูสมัครรายอื่นใชในการสมัครและมีสิทธิสอบแลวก็ตาม
เนื่องจากสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงินนั้น ก.ต. จะพิจารณาเปนรายกรณี)
กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพเป#นพนักงานของสถาบันการเงินปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนิติกร ใหยื่น
เอกสารดังตอไปนี้ดวย
4.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบ
วิชาชีพ (ผูสมัครร%างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
4.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. 2559 (พิมพ6จากระบบรับสมัคร)
4.3 กรณีรับราชการใหส%งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย (ถามี)
4.4 กรณีเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน%วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน%วยงานมาดวย (ถามี)
4.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัคร
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
4.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
4.7 โครงสรางหน%วยงาน
4.8 คําบรรยายลักษณะงาน
4.9 มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
4.10 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน ฯลฯ
4.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเขามาดํารงตําแหน%งดังกล%าวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
ว%าตําแหน%งดังกล%าวตองมีคุณสมบัติอย%างไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม% อย%างไร (ถามี)
4.12 หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
5. ผู สมั ค รใหมที่ ต องเขารั บ การประเมิ น วิ ช าชี พ ตามความในมาตรา 28 (2) (ช) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝfายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
๕.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบ
วิชาชีพตามความในมาตรา 28 (2) (ช) (ผูสมัครร%างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๕.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. 2559 (พิมพ6จากระบบรับสมัคร)
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๕.3 ผลงานหรื อ ความรู เฉพาะดานในวิ ช าการดานนั้ น เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ความรู
ความเชี่ยวชาญ โดยใหผูสมัครจัดทําเปนรูปเล%ม (จํานวนเล%มละ 10 ชุด)
๕.๔ กรณีรับราชการใหส%งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย (ถามี)
๕.๕ กรณีเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน%วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน%วยงานมาดวย (ถามี)
5.๖ หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัคร
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน โดยดาวน6โหลดจากเว็บไซต6สํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม)
๕.๗ คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
๕.๘ โครงสรางหน%วยงาน
๕.๙ คําบรรยายลักษณะงาน
๕.๑๐ มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
๕.๑๑ กฎหมายที่เกี่ยวของ เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน ฯลฯ
๕.๑๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเขามาดํารงตําแหน%งดังกล%าวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
ว%าตําแหน%งดังกล%าวตองมีคุณสมบัติอย%างไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม% อย%างไร (ถามี)
๕.๑๓ หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณา
6. ผูสมัครใหมตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) หรือ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝfายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับรองแลว แตขอ
เทียบรายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหเป#นไปตามหลักเกณฑ8ใน ขอ 12 แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเป#นขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให
เปนไปตามหลักเกณฑ6ใน ขอ 12 แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวยการสมัคร การสอบ
คัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผูสมัครร%างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๖.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. 2559 (พิมพ6จากระบบรับสมัคร)
๖.๓ ใบตรวจสอบรายวิชา (ตว.1)
๖.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชานั้น ๆ ว%ามีการเนื้อหาอย%างไร และประสงค6จะเทียบใหเปนรายวิชาใด
พรอมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปน
6.5 สําเนาปริญญาบัตร (ถาเปนภาษาต%างประเทศตองมีฉบับที่แปลเปนภาษาไทยดวย)
6.6 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถาเปนภาษาต%างประเทศตองมีฉบับที่แปลเปนภาษาไทยดวย)
6.7 โครงสรางหลักสูตร เช%น หลักสูตรดังกล%าวตองศึกษาเนื้อหาวิชาใดบางพรอมทั้งคําอธิบายรายละเอียด
ว%าแต%ละวิชามีรายละเอียดการเรียนการสอนอย%างไร เปนตน (ถาเปนภาษาต%างประเทศตองมีฉบับที่แปลเปน
ภาษาไทยดวย)
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6.8 ขอมู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น การศึ ก ษา กรณี ที่ ก.ต. ยั ง ไม% เ คยรั บ รองหลั ก สู ต รใดๆ ของ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ตองมีขอมูลของสถาบันการศึกษาว%าเปนสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนและ
ส%งหลักฐานเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ตัวอย%างเช%น หากเปนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะตองแจงว%า
อยู%ในลําดับที่เท%าใดและมีสถาบันวิชาชีพรับรองหรือไม% สํานักงาน ก.พ. ไดรับรองแลวหรือไม% พรอมทั้งส%ง
เอกสารดังกล%าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ฯ ล ฯ
6.9 หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณา
7. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ซึ่งใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไมไดรับการรับรองจาก ก.ต.
(ดูรายชื่อคุณวุฒิทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองไดที่เว็บไซต6ของ สํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม) ใหยื่นเอกสาร ดังนี้
๗.๑ บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองคุณวุฒิและ/หรือ
สถาบันการศึกษา เพื่อพิจารณา (ผู"สมัครร#างด"วยตนเองพร"อมข"อเท็จจริงที่เกี่ยวข"องให"ครบถ"วน)
๗.๒ ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. 2559 (พิมพ6จากระบบรับสมัคร)
๗.๓ ใบตรวจสอบรายวิชา (ตว.1)
๗.๔ สําเนาปริญญาบัตร (ถ"าเป0นภาษาต#างประเทศต"องมีฉบับที่แปลเป0นภาษาไทยด"วย)
๗.๕ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถ"าเป0นภาษาต#างประเทศต"องมีฉบับที่แปลเป0นภาษาไทยด"วย)
๗.๖ โครงสร"างหลักสูตร เช#น หลักสูตรดังกล#าวต"องศึกษาเนื้อหาวิชาใดบ"างพร"อมทั้งคําอธิบายรายละเอียด
ว#าแต#ละวิชามีรายละเอียดการเรียนการสอนอย#างไร เป0นต"น (ถ"าเป0นภาษาต#างประเทศต"องมีฉบับที่แปลเป0น
ภาษาไทยด"วย)
๗.๗ ข" อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น การศึ ก ษา กรณี ที่ ก.ต. ยั ง ไม# เ คยรั บ รองหลั ก สู ต รใดๆ ของ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ต"องมีข"อมูลของสถาบันการศึกษาว#าเป0นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนและ
ส#งหลักฐานเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ตัวอย#างเช#น หากเป0นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะต"องแจ"งว#า
อยู#ในลําดับที่เท#า ใดและมีสถาบันวิชาชีพ รับรองหรือไม# สํานักงาน ก.พ. ได"รับรองแล"วหรือไม# พร"อมทั้งส#ง
เอกสารดังกล#าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาด"วย ฯ ล ฯ
๗.๘ หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณา
8. ผูสมัครที่เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟeองวากระทําผิดอาญาที่ไมใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
แต%กรณีผูสมัครที่เคยแจงประเด็นการถูกกล%าวหาหรือถูกฟcองดังกล%าวมาให ก.ต. พิจารณาและ ก.ต.
พิจารณาใหเปนผูมีสิทธิสอบแลว ผูสมัครไม%ตองส%งเอกสารมา แต%ตองแจงไวในใบสมัครว%า ก.ต. เคยพิจารณา
ประเด็นดังกล%าวและใหเปนผูมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด
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กรณีผูสมัครที่เคยถูกกล%าวหาหรือถูกฟcองว%ากระทําผิดอาญาที่ไม%ใช%ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ใหยื่นเอกสารดังต%อไปนี้ดวย
8.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกกล%าวหา
หรือถูกฟcองว%ากระทําผิดอาญาที่ไม%ใช%ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ. (ผูสมัครร%างดวย
ตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
8.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. 2559 (พิมพ6จากระบบรับสมัคร)
8.3 รายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟcอง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
(กรณีอยู%ในชั้นพนักงานสอบสวนใหส%งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู%ในชั้นพนักงานอัยการ
ใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ)
8.4 หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน6ต%อการพิจารณา
9. กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไวขางตนซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป#นขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ประจําป. พ.ศ.2559 เห็นสมควรเพื่อประโยชน8ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ
ทั้งนี้จะไดแจงรายละเอียดที่เว็บไซต8ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป#นกรณีไป
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แบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)
ผูที่ตองกรอกแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว.๑) คือ ผูสมัครตาม ม.28 (2) (ก) (ข) (ค)ที่ยังไม%
เคยสมัครสอบสนามเล็กมาก%อน หรือ ผูที่เคยสมัครสอบสนามเล็กแลวแต%ไม%มีสิทธิสอบ
เนื่องจากคุณวุฒิที่ใชสมัครเท%านั้น แมจะสมัครโดยใชคุณวุฒิที่ ก.ต. รับรองแลวก็ตาม
ก็ตองกรอกแบบ ตว.1 ดวย
แบ%งเปน 3 กรณี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 1 กลุมกฎหมายทั่วไป (ผูสมัครที่ใชปริญญาทางกฎหมายทัว่ ไป
ที่ไมใชกฎหมายเฉพาะดาน)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 1 กลุมกฎหมายทั่วไป เปนกรณีผูสมัครที่ประสงค6จะใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ได
ศึกษามาว%าครบถวนตามระเบียบ ฯ หรือไม% หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไม%ตรงตามหลักเกณฑ6 ขอ 12 วรรคหนึ่ง
ของระเบียบ ฯ ผูที่จะเลือกกรณีที่ 1 ไดแก% ผูที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ4ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ฯ มาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค)
การกรอกขอมูลกรณีที่ 1 ทําเครื่องหมาย

“กรณีที่ 1 กลุมกฎหมายทั่วไป”

วิชาบังคับของกรณีที่ 1 ที่ ก.ต. กําหนด มีจํานวน 6 วิชา
1) กฎหมายอาญา (1 วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่งหรือทั้งสองใบ
ในกรณีที่ไม%มีวิชากฎหมายอาญาโดยตรงและผูสมัครประสงค6จะขอเทียบรายวิชาที่ศึกษามาวิชาใดโดย
ใหถือว%าเปนวิชากฎหมายอาญานั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่อาจเทียบไดนั้นในช%องว%าง พรอมกับทําเครื่องหมาย
ที่หัวขอ “(กรณีที่ 1) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวาครบถวนหรือไม หรือขอใหเทียบ
รายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑ8 ขอ ๑๒ วรรคหนึ่งของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู%ในตอนทายของแบบตรวจสอบ
วิชา ฯ (ตว. 1)
2) กฎหมายแพงหรือกฎหมายพิเศษ (รวมกันไม%นอยกว%า 4 วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายแพ%งหรือ
กฎหมายพิเศษที่ไดศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่ง
หรือทั้งสองใบ โดยมีหลักเกณฑ6ว%า วิชากฎหมายแพ%งตองกรอกอย%างนอย 1 วิชา (อาจเปนแพ%งทั้ง 4 วิชาก็ได)
ซึ่งเมื่อกรอกแลวจะตองมีวิชากฎหมายแพ%งและ/หรือวิชากฎหมายพิเศษรวมกันไม%นอยกว%า 4 วิชา
ในกรณีที่ไม%มีวิชากฎหมายแพ%งหรือวิชากฎหมายพิเศษโดยตรงและผูสมัครประสงค6จะขอเทียบรายวิชาที่
ศึกษามาวิชาใดโดยใหถือว%าเปนวิชากฎหมายแพ%งหรือกฎหมายพิเศษนั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่อาจเทียบไดนั้น
ในช%องว%าง พรอมกับทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ 1) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวา
๒๐

ครบถวนหรือไม หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑ8 ขอ ๑๒ วรรคหนึ่งของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู%
ในตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1) โดยรายชื่อวิชากฎหมายพิเศษใหผูสมัครดูที่ตอนทายของแบบ
ตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1) และตองใส%ลําดับที่ของกฎหมายพิเศษไวที่ช%องว%างดานขวาใหชัดเจนดวย
3) กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง หรือ กฎหมายลมละลาย (1 วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือ กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ%ง หรือ กฎหมายลมละลาย ที่ไดศึกษามาซึ่งปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่งหรือทั้งสองใบ จํานวน 1 วิชา
ในกรณี ที่ไ ม%มี วิช ากฎหมายลั กษณะพยานหลัก ฐาน หรื อ กฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญา หรือ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ%ง หรือ กฎหมายลมละลายโดยตรงและผูสมัครประสงค6จะขอเทียบรายวิชาที่
ศึกษามาวิชาใดโดยใหถือว%าเปนวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ%ง หรือ กฎหมายลมละลายนั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่อาจเทียบไดนั้นใน
ช%องว%าง พรอมกับทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ 1) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวาครบถวน
หรือไม หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑ8 ขอ 12 วรรคหนึ่งของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู%ใน
ตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)

กรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน (ผูสมัครทีใ่ ชปริญญาทางกฎหมายเฉพาะดาน)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน ไดแก% ผูที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝ4ายตุลาการศาลยุติธรรม ฯ มาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) ซึ่งสมัครโดยใชหลักสูตรเฉพาะดานตาม
ระเบียบ ฯ ขอ 12 วรรคสอง
การกรอกขอมูลกรณีที่ 2 ทําเครื่องหมาย
“กรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน”
ในกรณีที่สมัครโดยใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดานที่ ก.ต. รับรองแลว ใหทําเครื่องหมาย ที่ห ลักสูตร
เฉพาะดานนั้น (ถาใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดาน 2 ปริญญาก็อาจทําเครื่องหมาย ไดมากกว%า 1 ขอ)
ในกรณีที่สมัครโดยใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดานที่ ก.ต. ยังไม%รับรอง ผูสมัครจะตองขอให ก.ต. รับรองคุณวุฒิ
ดังกล%าวดวย โดยทําเครื่องหมาย ที่หลักสูตรเฉพาะดานซึ่งผูสมัครประสงค6จะขอให ก.ต. รับรองเปนหลักสูตร
เฉพาะดาน พรอมกับทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ 2) ขอใหรับ รองคุณวุฒิท างกฎหมายและ/หรือ
มหาวิทยาลัยในฐานะหลักสูตรเฉพาะดานตามขอ ๑๒ วรรคสอง (1) ของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู%ในตอนทายของ
แบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)

๒๑

กรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม (ผูสมัครที่ใชปริญญาทางกฎหมายทัว่ ไป ที่ไมใชกฎหมาย
เฉพาะดาน แตเนนเรื่องวิชาที่เกีย่ วกับกฎหมายเฉพาะดานในดานหนึ่ง)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม เปนกรณีผูสมัครที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. มิได
รับรองในฐานะหลักสูตรเฉพาะดาน หรือยังมิไดรับรองคุณวุฒิดังกล%าวในฐานะหลักสูตรเฉพาะดาน ซึ่งตาม
คุณวุฒิดังกล%าวผูสมัครไดศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของโดยตรงหรือเปนวิชาในหลักสูตรเฉพาะดาน สาขาใด
สาขาหนึ่ง จํานวนไม%นอยกว%า 4 วิชา
การกรอกขอมูลกรณีที่ 3 ทําเครื่องหมาย

“กรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม” โดยกรอกขอมูล

ดังนี้
1) ที่ช%องว%าง “กลุมกฎหมาย............ไดแก” ใหผูสมัครกรอกรายชื่อกลุ%มกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดานเพียง
1 รายชื่อจาก 9 รายชื่อ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในกรณีที่ 2) ที่ผูสมัครเห็นว%าวิชาที่ตนเองศึกษามานั้นเปน
วิชาที่อาจจัดเขาอยู%ในกลุ%มวิชากฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน และใหผูสมัครกรอกรายชื่อวิชาในกลุ%มดังกล%าว
จํานวน 4 วิชา
2) ในช%อง “วิชากฎหมายตามกรณี 1 ไดแก...” ใหผูสมัครกรอกรายชื่อวิชากฎหมายตามกรณีที่ 1 กลุ%ม
กฎหมายทั่วไป ไมนอยกวา 2 วิชา มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) วิชาใดวิชาหนึ่งดังต%อไปนี้ วิชากฎหมายอาญา/กฎหมายแพ%ง/กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน/
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ%ง/กฎหมายลมละลาย ( อยางนอย 1 วิชา )
2.2) วิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาใน ขอ 2.1) ที่สามารถจัดอยู%ในกรณีที่ 1 ได ( ไมเกิน 1 วิชา )
3) ทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ 3 ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวาครบถวนหรือไม
หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑ8 ขอ ๑๒ วรรคสอง (2) ของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู%ใน
ตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)

***** หมายเหตุ : ผูสมัครใหม%ที่ขอใหรับรองคุณวุฒิทางกฎหมายและ/หรือมหาวิทยาลัย/หรือขอเทียบ
รายวิชาทุกกรณี ตองทําบันทึกถึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใหดําเนินการต%อไป

๒๒

การสงบันทึกพรอมเอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ใหสง
ภายใน ๗ วันนับแตวันลงทะเบียนสมัครเสร็จสมบูรณ8 โดยสงทางไปรษณีย8ซึ่งจะถือ
ตราประทับไปรษณีย8เป#นสําคัญหรือสงดวยตนเองไดที่
งานสอบฯ---------------------------------------------------------------------กลุมสรรหาบรรจุและแตงตั้ง สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ศู น ย8 ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้ น ๕
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ผูสมัครตองลงนามรับรองและระบุหมายเลขใบสมัครของตนไวทีห่ นาแรกของ
เอกสารนั้น ๆ พรอมระบุจํานวนหนาทั้งหมดของเอกสารแตละฉบับดวย
****การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตนถือวาผูสมัครสอบเป&นผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูก ตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบั ญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส- พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบเจตนา
กรอกขอมูลอันเป&นเท็จ หรือจงใจไมกรอกขอมูลเพื่อป7ดบังความจริง อาจมีความผิด
ทางอาญาฐานแจงความอันเป&นเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 และจะถือวาเป&นการปกป7ดขอเท็จจริงในการสมัครสอบ

งานสอบฯ กลุมสรรหาบรรจุและแตงตั้ง
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
สํานักงานศาลยุติธรรม

๒๓

