สนามเล็ก
คูมือสําหรับผูสมัครทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
ประจําป/ พ.ศ. 25๖๑ (สนามเล็ก)
ผูสมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)

(สมัครทางอินเทอร9เน็ต)
* ผู สมั ค รตองใชความระมั ด ระวั ง ในการกรอกใบสมั ค รและตรวจสอบความถู ก ตอง
กอนดําเนิน การสงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัค รไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัค ร
ไมถูกตองไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี
** ขอมูล ในใบสมัครของท%า นเปนสิ่ง ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จะพิจ ารณา
ในเบื้องตน จึงมีความสําคัญและมีผลต%อการพิจารณาคุณสมบัติ โปรดใหความสําคัญต%อการกรอกขอมูล
และการลงทะเบียนสมัครสอบ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําอย%างเคร%งครัดเพื่อประโยชน7ของตัวท%านเอง
*** ลงทะเบียนสมัครสอบผ%านทางระบบอินเทอร7เน็ตเพียงช%องทางเดียวเท%านั้น
**** เพื่อไม%ใหเกิดปCญหาการลงทะเบียนสมัครสอบ ผูสมัครไม%ควรลงทะเบียนสมัครสอบในวันใกล
ปDดรับสมัคร เนื่องจากระบบการรับสมัครสอบทางอินเทอร7เน็ตจะป:ดดําเนินการทันทีในเวลา 16.30 นาฬิกา
ของวัน อังคารที่ ๒๐ มีน าคม พ.ศ. 25๖๑ ซึ่ง เป$น วัน สุด ทายของการรับ สมัค รสอบ ผู สมัค รตอง
กรอกขอมูลใบสมัครและลงทะเบียนสมัครสอบก%อนวันและเวลาดังกล%าว (ผูสมัครที่ชําระเงินค%าธรรมเนียม
การสมัครสอบแลวแต%ไม%ลงทะเบียนสมัครสอบก%อนวันเวลาดังกล%าวถือว%าการสมัครสอบไม%สมบูรณ7และ
ไม%สามารถสมัครสอบได)
***** กําหนดวันสอบโดยประมาณ วันเสาร9ที่ ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การลงทะเบีย นสมัครทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตํา แหน%งผูช%วยผูพิพากษา
ประจําป) พ.ศ. 25๖๑ (สนามเล็ก) แห%งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ5ายตุลาการศาลยุติธรรม (สมัครทาง
อินเทอร7เน็ต) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร7เน็ต (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร7เน็ต (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ ๔ การส%งหลักฐานประกอบการสมัคร (สําหรับผูสมัครบางกรณีเท%านัน้ ดูรายละเอียด
ในขั้นตอนที่ ๔)
** การพิจารณาวาเปนผูสมัครเกาหรือผูสมัครใหม จะพิจารณาโดยแยกแตละประเภทสนาม (สนามใหญ/สนามเล็ก/สนามจิ๋ว) เชน
๑ ครสนามเล็กก็ยอมถือเปนผูสมัครใหมสําหรับสนามเล็ก เปนตน
แมผูสมัครจะเคยสมัครสนามใหญ/สนามจิ๋วมาแลว แตหากยังไมเคยสมั

ขัน้ ตอนที่ ๑ เตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร/เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
ก. นอกจากหลักฐานสวนตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส/การหยา
การขอเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล ปริ ญ ญาบั ต ร ใบแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript) (กรณี จ บการศึ ก ษาจาก
ตางประเทศ ใหผูสมัครแปลเป$นภาษาไทยพรอมกับรับรองคําแปลดังกลาวดวย) ฯลฯ แลว เอกสารอื่นที่
ผูสมัครทุกคนตองมีกอนการสมัครเพื่อใชเป$นขอมูลสําหรับกรอกใบสมัครทางอินเทอร9เน็ต มีดังนี้

1. ใบรับรองแพทย9 (สําหรับผูสมัครทุกคน) ใหผูสมัครดาวน7โหลดใบรับรองแพทย7ตามแบบที่ ก.ต. กําหนด

ไดจากเว็บ ไซต7 การรับ สมัค รที่ https://ojc.job.thai.com (เลื อกดาวน7 โ หลดเอกสารประกอบการสมั คร)
แลวนํา ใบรับรองแพทย7ดังกล%าวไปยังโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อใหแพทย7ของโรงพยาบาลแห%งนั้น
ตรวจร%างกายตามรายละเอียดที่ระบุไว โดยใหแพทย7ผูตรวจกรอกรายละเอียดและลงนาม ทั้งนี้ใบรับรองแพทย7
ดังกล%าวตองออกใหไม%เกิน 3 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร (หามใชใบรับรองแพทย7ที่ออกโดยคลินิกหรือ
ที่อื่นที่ไม%ใช%โรงพยาบาล)

2. ใบรับรองสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา (สําหรับผูสมัครทุกคน) ออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึง

วันสมัครสอบ และตองไม%ใชใบรับรองฉบับดังกล%าวในการสมัครสอบของหน%วยงานอื่น

3. ประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาหรือใบรับรองวาเป$นผูสอบไล

ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

(กรณี ที่ ใ ชใบรั บ รองว% า เปนผู สอบไล% ไ ดความรู ชั้ น เนติ บั ณ ฑิ ต จากสํ า นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห% ง
เนติบัณฑิตยสภา ใบรับรองดังกล%าวตองออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครสอบ)

4. หนังสือรับรองการเป$นทนายความที่ออกโดยสภาทนายความ กรณีผูสมัครใหม ที่ใชสิทธิประกอบ

วิชาชีพทนายความ (ผูที่ไมเคยสมัครทดสอบความรูฯ มากอน) (ออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครสอบ
ไม%ว%าจะเปนประเภทตลอดชีพหรือไม% หรือยังไม%หมดอายุก็ตามตองออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครสอบ
ดวย)
(สามารถเลือกดาวน7โ หลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯ ไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวน7โหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)

5. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย แบงเป$น ๓ กรณีดังนี้
(สามารถเลือกดาวน7โ หลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯ ไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวน7โหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)
๒

5.1 กรณี ผู สมั ครใหม (ผู ที่ ไมเคยสมั ครทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ ก) มากอน) ใชหนั งสื อรั บรอง
การประกอบวิชาชีพ ทางกฎหมาย ตามแบบที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งผูสมัครสามารถดาวน7โ หลดหนังสือรับรอง
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายไดจากเว็บไซต7การรับสมัคร (หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
ตองออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ยกเวนหนังสือรับรองวิชาชีพทนายความตามแบบ 15 ทายระเบียบ
เดิม (ใบเก็บคดี) ที่ไม%มีกําหนดอายุการใชงาน แต%ตองสามารถอ%านไดอย%างชัดเจนและไม%มีการแกไข)
สํ า หรั บ กรณี ผู สมั ค รใหม% ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละใชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ ตามมาตรา ๒๘ (๒) (จ)
แห%งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ5ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูสมัครจะตองดาวน7โหลดหนังสือ
รับรองความประพฤติจากเว็บไซต7การรับสมัคร เสนอเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อรับรองว%าเปนผูมี
ความซื่อสัตย7 มีความรูความสามารถดี และมีความประพฤติเปนที่ไววางใจว%าจะปฏิบัติหนาที่ขาราชการตุลาการ
ได โดยนําหนังสือรับรองความประพฤติไปยื่นที่สํานักการเจาหนาที่ สํานักงานศาลยุติธรรม (**กรณีนี้ผูสมัคร
จะตองมีหนังสือรับรองความประพฤติเพิ่มเติมจากหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอีก ๑ ฉบับ)
5.2 กรณีผูสมัครเกาที่มีสิทธิสอบ (ผูที่เคยสมัครทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) มากอนและมีสิทธิสอบ)
ใหกรอกใบสมัครโดยใชขอมูลและรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
เดิมที่เคยใชในการสมัครสอบครั้งก%อนได
๕.๓ กรณีผูสมัครเกาที่ไมมีสิทธิสอบเนื่องจากสาเหตุดานสิทธิประกอบวิชาชีพ (ผูที่เคยสมัครทดสอบ
ความรู ฯ (สนามเล็ก) แตไมมี สิ ทธิ สอบเนื่ องจากสาเหตุ ด านสิ ทธิ ประกอบวิ ชาชีพ) ใหใชหนั ง สื อรั บ รอง
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่ออกใหไม%เกิน 6 เดือนนับถึงวัน สมัคร ยกเวนหนัง สือรับรองวิชาชีพ
ทนายความตามแบบ 15 ทายระเบียบเดิม (ใบเก็บคดี) ที่ไม%มีกําหนดอายุการใชงาน แต%ตองสามารถอ%านได
อย%างชัดเจนและไม%มีการแกไข)
๖. สําหรับผูสมัครใหมในการทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) ที่สมัครโดยใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต.
ยังไมไดรับรอง ใหเตรียมเอกสารดังต%อไปนี้
6.1 บัน ทึ ก เรี ย นคณะอนุ กรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ฯ เพื่ อ ขอใชและขอใหรั บ รองสิ ท ธิ
ประกอบวิชาชีพ
6.2 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัครได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
6.๓ คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป$นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
6.4 โครงสรางหนวยงาน
6.5 คําบรรยายลักษณะงาน
6.6 มาตรฐานกําหนดตําแหนง
6.7 กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ.จัดตั้งหนวยงาน ฯลฯ
6.8 หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

๓

๗. สําหรับผูสมัครใหมในการทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค)
ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. ยังไม%ไดรับรองหรือประสงค7ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร ใหเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับคุณวุฒิดังกล%าวหรือรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแลวแต%กรณี
๘. สําหรับผูสมัครใหมในการทดสอบความรูฯ (สนามเล็ก) ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช) ตองกรอก
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ดาวน7โหลด) พรอมจัดทําหลักฐานที่แสดงประสบการณ7ในการทํางาน
ผลงานหรือความรูเฉพาะดานในวิชาการดานนั้น เพื่อประกอบการประเมินความรู ความเชี่ยวชาญ โดยให
ผูสมัครจัดทําเปนรูปเล%ม จํานวนเล%มละ ๑๐ ชุด
๙. สํ าหรั บผู สมั ครทดสอบความรู ฯ (สนามเล็ ก) ในครั้ ง นี้ ผู ที่ เ คยถู กกล% า วหา หรื อ ถู ก ฟd อง หรื อตอง
คําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหลงโทษในคดีแพ%ง/ อาญา/ ปกครอง ทั้งกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล แมว%าจะไดรับการลางมลทินแลว หรือไดรับการรอ
การลงโทษ หรือ รอการกําหนดโทษหรือโทษอย%างอื่น นั้น ใหผูสมัครเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของสําหรับ
ใชในการกรอกใบสมัครและใชในขั้นตอนการส%งหลักฐานประกอบการสมัครขั้นตอนที่ ๔ (โปรดดูรายละเอียด
จากคู%มือการสมัครฯ ขั้นตอนที่ ๔)
** แตกรณีผูสมัครที่เคยแจงประเด็นการถูกกลาวหาหรือถูกฟdองดังกลาวมาให ก.ต. พิจารณาและ ก.ต.
พิจารณาใหเป$นผูมีสิทธิสอบแลว ผูสมัครไมตองสงเอกสารมา แตตองแจงไวในใบสมัครวา ก.ต. เคยพิจารณา
ประเด็นดังกลาวและใหเป$นผูมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด
๑๐. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมสมัค รสอบ ผูสมัครตองชํา ระค%าธรรมเนียมสมัครสอบก%อนจึงจะ
สามารถลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร7เน็ตได (การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงินจะดําเนินการผ%านทาง
https://ojc.job.thai.com ได เมื่อเป:ดระบบการรับสมัครแลวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น.)
*** เพื่อไมใหเกิดปeญหาการลงทะเบียนสมัครสอบ ไมควรลงทะเบียนสมัครสอบในวันใกลป:ดรับสมัคร
เนื่ อ งจากระบบการรั บ สมั ค รสอบทางอิ น เทอร9 เ น็ ต จะป: ด ดํ า เนิ น การทั น ที ใ นเวลา 16.30 นาฬิ ก า
ของวันสุดทายของการรับสมัคร ผูสมัครตองกรอกขอมูลในใบสมัครและลงทะเบียนสมัครสอบกอนวันและ
เวลาดังกลาว (ผูสมัค รที่ชําระเงิน คาธรรมเนียมการสมัครสอบแลวแตไมลงทะเบียนสมัครสอบกอนวันเวลา
ดังกลาวถือวาการสมัครสอบไมสมบูรณ9และไมสามารถสมัครสอบได)
ข. เอกสารที่ผู สมัค รตองเตรี ยมสํ าหรั บ ยื่ น ภายหลั ง สอบผานขอเขียนแลว หรื อเพื่ อยื่ น กรณี ที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เห็นสมควรเรียกผูสมัครบางรายมาใหขอมูลเพิ่มเติม มีดังนี้
1. สําเนาปริ ญญานิติศาสตรบั ณฑิ ต และสํ าเนาใบแสดงผลการศึ กษา(Transcript) (พรอมทั้งฉบั บที่แปลเปน
ภาษาไทยดวย) รวมทั้งกรณีที่มีคุณวุฒิอื่น ๆ เช%น นิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสําเนาหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ
2. สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห%งเนติบัณฑิตยสภา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน
๔

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% ใหยื่นหนังสือรั บรองการเปนทนายความจากสภาทนายความที่ออกใหไม%เกิน 6 เดือน นับถึ ง
วันลงทะเบียนสมัครมาดวย
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 กรณี ค ดี แ พ% ง ใหยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คดี , คํ า ฟd อ ง, คํ า ใหการ, คํ า พิ พ ากษา
(ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ 3 เดือนยอนหลัง) (กรณีชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวใหนํา
หลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวมายื่นดวย)
9.2 กรณี คดี อ าญา ใหยื่ น บั น ทึ กสรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คดี, คํ า ฟd อง, คํ า ใหการ, คํ า พิ พ ากษา
(ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู%ในชั้นพนักงานสอบสวนใหส%งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู%ในชั้นพนักงานอัยการ
ใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ)
9.3 กรณีคดีปกครอง ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟdอง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
9.4 กรณีมรรยาททนายความ ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คํากล%าวหา, คําแกขอกล%าวหา
สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
9.5 กรณี วิ นั ย/ความผิ ดเกี่ ยวกั บหนาที่ การงาน ใหยื่ นบั นทึ กสรุ ปรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บวิ นั ย, คํ ากล% าวหา,
คําแกขอกล%าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
๕

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 กายสุ ภ าพหรื อสวมครุ ยวิ ทยฐานะหรื อเครื่ องแบบหรื อชุ ดสากลนิ ยมหรื อสวมเสื้ อสี พื้ น ไม% สวมหมวก
ไม%สวมแว%นตาดํา เขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจงดานหลัง
12. ใบรับรองแพทย7ตามที่ ก.ต. กําหนด (ดาวน7โหลดจากเว็บไซต7ที่ใชในการสมัครสอบ) ซึ่งแพทย7ที่ลงนาม
ในใบรับรองดังกล%าวตองเปนแพทย7ของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนและตองเปนการตรวจ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในนั้นภายในระยะเวลาไม%เกิน 3 เดือนก%อนวันลงทะเบียนสมัคร
13. ใบเสร็จการชําระเงิน ค%าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท (ใบเสร็จที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทย
หลังจากชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบ ตามคู%มือฯ ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน)
14. หลักฐานอื่นที่เปนประโยชน7ต%อการพิจารณาคุณสมบัติ ฯ
---------------------------------------------------------------------------------

๖

ขั้นตอนที่ ๒ การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน
(สําหรับผูสมัครทุกคน)

ผูสมัครตองใชความระมัดระวังในการกรอกใบสมัครและตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการ
สงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัครไมถูกตอง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี
1. เขาเว็บไซต9การรับสมัครสอบ https://ojc.job.thai.com
2. เลือกปุlม “ลงทะเบียนขอรับใบแจงชําระเงิน”
3. อานเงื่อนไขแลวทําเครื่องหมาย ที่ชองยอมรับ
4. กรอกชื่ อ -นามสกุ ล เลขบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน วั น เดื อ นป/ เ กิ ด และขอมู ล สวนบุ ค คลอื่ น ๆ
ใหถูกตอง
5. กรอกรหัสที่ปรากฏหนาจอ
6. เลือกปุlม “ยืนยันรับใบแจงชําระเงิน”
7. เลือกปุlมพิมพ9ใบแจงชําระเงิน เพื่อพิมพ9ใบแจงความชําระเงิน
8. นําใบแจงชําระเงิน ตามขอ 7 ไปชํ าระเงิ น คาธรรมเนีย มการสอบที่เ คาน9 เ ตอร9ธ นาคารกรุงไทย
ทุกสาขา แลวรับหลักฐานการชําระเงินเพื่อนํามากรอกขอมูลในใบสมัคร (ผูสมัครตองตรวจสอบดวยวา
เจาหนาที่ธนาคารไดกรอกชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหแจงกับเจาหนาที่
ดังกลาวเพื่อดําเนินการแกไขทันที)
9. เก็บหลักฐานการชําระเงินที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบ
** การกรอกขอมูลที่เป$นวัน/เดือน/ป/ ใหผูสมัครเลือกป/ พ.ศ. กอน แลวจึงเลือกเดือนและวันตามลําดับ**

๗

ขัน้ ตอนที่ ๓ การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร/เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
* เพื่อเปนการปdองกัน ความผิดพลาดผูสมัครควรกรอกขอมูลในใบสมัครใหเสร็จ สิ้น ทันทีในคราวเดียว
โดยไม%เวนระยะเวลาไว
** ผูสมัครสามารถบันทึกการกรอกขอมูล ในใบสมัครไดระหว%า งการสมัครโดยใส%รหัสที่ป รากฏหนาจอ
แลวกดปุ5ม “บันทึกขอมูล” ทายใบสมัคร โดยจะเปนการบันทึกสิ่งที่ผูสมัครกรอกไว
*** เมื่อผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัครครบถวนแลวใหทําเครื่องหมาย ในช%องรับรองตนเอง ใส%รหัสที่
ปรากฏหนาจอ กดปุ5ม “บันทึกการแกไข” แลวกดปุ5ม “ถัดไป”
**** ตรวจทานขอมูลใหถูกตอง ถาตองการแกไขใหกดปุ5ม “แกไข”
ถาผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัครถูกตองครบถวนแลวใหกดปุ5ม “สงใบสมัคร”
เมื่อส%งใบสมัครสมบูรณ7แลวจะมีหมายเลขใบสมัครปรากฏที่มุมขวาบนของใบสมัคร
***** เมื่อผูสมัครลงทะเบียนสมัครเสร็จแลวสามารถสั่งพิมพ7ใบสมัครสอบและบัตรประจําตัวสอบไดโดย
กดปุ5มที่กําหนดไวในหนาแรกของเว็บไซต7การรับสมัคร (ผูสมัครทุกคนตองพิมพ7ใบสมัครสอบและบัตรประจําตัว
สอบเก็บไว เมื่อมีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแลวตองกรอกเลขประจําตัวสอบในบัตรประจําตัวสอบ)
การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร9เน็ต
ใบสมัครขอ 1 ชื่อผูสมัคร
1.1 เลือกคํานําหนาชื่อใหตรงกับขอมูล ณ ปCจจุบัน
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 ตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครใหถูกตอง (คอมพิวเตอร7จะนําขอมูลที่ผูสมัครกรอกไว
ตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผล)
ใบสมัครขอ 2 ตรวจสอบวันเดือนป)เกิดใหถูกตองและชัดเจน (คอมพิวเตอร7จะนําขอมูลที่ผูสมัครกรอกไวใน
ขั้นตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผลโดยจะคํานวณอายุปCจจุบันโดยอัตโนมัติ)
ใบสมัครขอ 3 ใหระบุเชื้อชาติ สัญชาติเมื่อเกิด ศาสนา และสัญชาติปCจจุบัน
๘

ใบสมัครขอ 4 ใหระบุขอมูลของบิดาใหครบถวนและที่อยู%ปCจจุบันใหชัดเจน กรณีที่บิดาถึงแก%กรรมใหระบุที่อยู%ก%อน
ถึงแก%กรรม
ใบสมัครขอ 5 ใหระบุขอมูลของมารดาใหครบถวนและที่อยู%ปCจจุบันใหชัดเจน 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 รวมทั้งรหัสไปรษณีย7
โทรศัพ ท7และโทรศัพท7มือถือ อีเมล7 เพื่อสะดวกในการติดต%อหากมีเหตุจําเปน และตองระบุว%าที่อยู%ตามสําเนา
ทะเบียนบานของผูสมัครอยู%ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจแห%งใด
ใบสมัครขอ 8 ในสวนแรก ใหทําเครื่องหมาย
เลือกประเภทคุณวุฒิที่ใชสมัคร ตามคุณสมบัติผูสมัคร
ทดสอบความรู ในมาตรา 28 (2) ใหตรงกับคุณวุฒิที่ใชสมัคร
(**เฉพาะกรณีผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ช) เทานั้นที่ตองเลือกวิชาชีพเพิ่มเติมดวย)
ในสวนที่ 2 ใหระบุ คุ ณวุ ฒินิ ติ ศาสตรบั ณ ฑิ ตที่ ผู สมั ครใชในการสมั ค รครั้ งนี้ และกรอก
รายละเอียดใหครบถวน
ขอ ๘.๑ - ๘.๓ กรณีนอกจากคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตขางตนแลว ถาผูสมัครมีคุณวุฒิอื่น ๆ
ที่อาจเกี่ยวกับการสมัครหรือไม%เกี่ยวกับการสมัครอาจกรอกขอมูลเพิ่มเติม โดยทําเครื่องหมาย หนาขอที่
จะทําการกรอกพรอมกับระบุรายละเอียดใหครบถวน (สามารถเลือกไดมากกว%า ๑ ขอ หรือจะไม%เลือกตอบ
ในส%วนนี้ก็ได)
*** คุณ วุฒ ิแ ละรายชื่อ สถาบัน ที่ม ีป รากฏอยู%ใ นตัว เลือ กนั ้น ทํา ขึ้น เพื่อ อํา นวยความสะดวกใน
การกรอกขอมูลเท%านั้น มิไดหมายความว%าคุณวุฒิและรายชื่อสถาบันดังกล%าว ก.ต. รับรองแลวหรือไม%รับรอง
(รายชื่อคุณวุฒิและสถาบันที่ ก.ต. รับรองดูไดจากเว็บไซต7ที่ใชในการสมัครหรือเว็บไซต7ของสํานักคณะกรรมการ
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
๙

ใบสมัครขอ 11 ใหระบุอาชีพปeจจุบันของผูสมัคร พรอมทั้งตําแหน%งงาน สถานที่ที่ประกอบอาชีพและขอมูล
ที่เกี่ยวของใหชัดเจน
ใบสมั ค รขอ 12 ใหผู สมั ครเลื อกสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายที่ จ ะใชสมั ค รสอบในครั้ 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%มีวิชาชีพ ที่ผูสมัครประสงค7จะใชสิทธิ ใหผูสมัครเลือกใน ขอ 12.9
(หรืออาจกดปุ5มเพิ่มเติมไดอีกหากมีมากกว%า 1 สิทธิ) ว%าจะใชประกอบวิชาชีพใด เริ่มตั้งแต%เมื่อใดและสิ้นสุดลง
เมื่อใด
ในกรณีผูสมัครที่เลือกใชสิทธิประกอบวิชาชีพใดและปCจจุบันยังคงประกอบวิชาชีพนั้นอยู% ใหเลือกวันที่ตนเอง
ลงทะเบียนสมัครสอบนี้เปนวันเดือนป)ที่สิ้นสุด แต%ในกรณีที่ผูสมัครเลือกใชสิทธิประกอบวิชาชีพใดและปCจจุบัน
ไม%ไดประกอบวิชาชีพนั้นแลว ใหใส%วันที่สิ้นสุดการประกอบวิชาชีพ นั้นตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารที่
เกี่ยวของ
***ตัวเลือกในขอ ๑๒ ซึ่งเปนเรื่องสิทธิประกอบวิชาชีพที่ใชสมัครนั้น ตัวเลือกที่ปรากฏจะเปนตัวเลือก
ที่เปนสิทธิประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ
หากผูสมั ครจะใชสิ ท ธิป ระกอบวิ ชาชี พ ที่ น อกเหนื อจากที่ ร ะบุไ วในพระราชบัญ ญั ติฯ และระเบี ย บฯ
ที่เกี่ยวของซึ่ง ก.ต. เคยพิจารณารับรองแลว ใหเลือก “ใชสิทธิประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่ ก.ต. รับรองแลว ระบุ
................................”
หากผูสมั ครจะใชสิ ท ธิป ระกอบวิ ชาชี พ ที่ น อกเหนื อจากที่ ร ะบุไ วในพระราชบัญ ญั ติฯ และระเบี ย บฯ
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 ครไดเดิ น ทางออกนอกประเทศไทยระหวางใชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางกฎหมายตาม ขอ 12 ใหระบุจํานวนครั้ง วันเดือนป)และระยะเวลาที่ออกนอกประเทศไทยทั้ง หมดให
ชัดเจน (อาจกดปุ5มเพิ่มเติมไดอีกหากมีมากกว%า 1 ครั้ง) (ใหกรอกขอมูลการเดินทางออกนอกประเทศไทย
เฉพาะช%วงเวลาที่อยู%ระหว%างการนับอายุงานเพื่อสมัครสอบฯ เท%านั้น)
หมายเหตุ หากเปนกรณีที่เปนการท%องเที่ยวตามปกติไม%ตองนํามากรอกขอมูลในใบสมัคร
ใบสมัครขอ 14 ประวัติการสมัคร
ขอควรระวัง การกรอกประวัติการสมัครจําเปนตองใชความระมัดระวังโดยเฉพาะประเด็นการมีสิทธิสอบ
หรือไม%มีสิทธิสอบที่ผ%านมา หากไม%กรอกขอมูลตามที่เปนจริง ถือเปนการปกปDดขอเท็จจริง ผูสมัครที่เคยสมัคร
สอบมาแลวหลายสนามสอบตองกรอกขอมูลในส%วนนี้ ใหครบถวน
๑๐

14.1 กรณีผูสมัครสนามเล็กครั้งแรก (แมจะเคยสมัครสอบสนามใหญ%หรือสนามจิ๋ว) ใหทําเครื่องหมาย
ในช%อง “สมัครใหม%”
14.2 กรณีผูสมัครที่เคยสมัครสอบคัดเลือก (สนามใหญ) ใหทําเครื่องหมาย ในช%อง “เคยสมัครสอบ
คัดเลือก (สนามใหญ%)” และกรอกรายละเอียดใหชัดเจน
14.3 กรณีผู สมัค รที่เ คยสมัค รทดสอบความรู (สนามเล็ ก) 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 ใหผูสมัครแจงประวัติเกี่ยวกับคดี (ถามี) โดยทําเครื่องหมาย ว%าเคยถูกกลาวหา หรือ
ถูกฟdอง หรือตองคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหลงโทษใน คดีแพ%ง/ อาญา/ ปกครอง ใดหรือไม% ทั้งกรณี
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล แมว%าจะไดรับการ
ลางมลทินแลว หรือไดรับการรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย%างอื่น พรอมระบุรายละเอียด
ใหชัดเจน หากไมกรอกขอมูลตามที่เป$นจริง จะถือเป$นการปกป:ดขอเท็จจริง (เฉพาะกรณีความผิดที่กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษใหแจงในใบสมัค รขอนี้เ ทานั้น ไมตองสงเอกสารประกอบการสมัค ร
ภายหลังสมัครแลว
(ระบบการรับสมัครสามารถรับขอมูลคดีไดไม%เกิน ๕ เรื่อง เรื่องละไม%เกิน ๕๐๐ ตัวอักษร หากผูสมัครมี
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่ตองแจงมากกว%า ๕ เรื่อง ตองดําเนินการจัดทําบันทึกชี้แจงเพิ่มเติมพรอมแนบใบสมัคร
ว%าท%านมีคดีมากกว%า ๕ เรื่อง เปนคดีเรื่องใด มีรายละเอียดอย%างไร โดยส%งเอกสารมาตามที่อยู%ทายคู%มือนี้)
ใบสมั ค รขอ 16 ใหผู สมั ครทํ า เครื่ องหมาย ว% า เคยถู ก กล%า วหาหรือ ลงโทษในกรณีก ระทํ า ผิด วิ นั ย /
จริยธรรม/จรรยาบรรณ หรือไม% พรอมระบุรายละเอียดใหชัดเจน หากไม%กรอกขอมูลตามที่เปนจริง จะถือเปน
การปกปDดขอเท็จจริง
(ระบบการรับ สมัครสามารถรับขอมูล เกี่ย วกับการถูกกล%า วหาหรือลงโทษในกรณีกระทํ า ผิดวินัย /
จริยธรรม/จรรยาบรรณ ไดไม%เกิน ๓ เรื่อง เรื่องละไม%เกิน ๕๐๐ ตัวอักษร หากผูสมัครมีขอเท็จจริงที่ตองแจง
มากกว%า ๓ เรื่อง ตองดําเนินการจัดทําบันทึกชี้แจงเพิ่มเติมพรอมแนบใบสมัครว%าท%านมีกรณีกระทําผิดวินัย/
จริยธรรม/จรรยาบรรณ มากกว%า ๓ เรื่อง เปนเรื่องใด มีรายละเอียดอย%างไร โดยส%งเอกสารมาตามที่อยู%ทาย
คู%มือนี้)
ใบสมัครขอ 17 ใหทําเครื่องหมาย

วิชาเลือกที่ผูสมัครประสงค7จะใชในการสอบครั้งนี้เพียง 1 ช%องเท%านั้น

ใบสมั ค รขอ 18 ใหทํ า เครื่ อ งหมาย วิ ช าเลื อ กสอบว% า ผู สมั ค รประสงค7 จ ะสอบวิ ช าใด ระหว% า งวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (ขอที่ 3) หรือ วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ใบสมัครขอ 19 ใหระบุรายละเอียดของใบรับรองแพทย7ที่ผูสมัครไดไปตรวจร%างกายใหชัดเจน
๑๑

ใบสมัครขอ 20 ระบบคอมพิวเตอร7จะแสดงเลขที่ใบเสร็จ/เลขที่อางอิง 1 ใหโดยอัตโนมัติ โดยใหผูสมัครกรอก
วันเดือนป)ที่ปรากฏในหลักฐานการชําระค%าธรรมเนียมสมัครสอบที่ไดรับหลังจากไปชําระเงินกับธนาคาร
ใบสมัครขอ ๒๑ ใหทําเครื่องหมาย ว%าผูสมัครเปนผูสมัครประเภทที่ตองส%งหลักฐานประกอบการสมัคร
มายังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ตามขั้นตอนที่ ๔ หรือไม%

**(ผู้ ส มัครต้ องอ่ านคู่ มือการสมัค รขันตอนที ๔ และพิจารณาด้ ว ยตนเองว่ า ท่ านเป็ นผู้ ส มัค ร
ประเภททีต้ องส่ งเอกสารประกอบการสมัครหรือไม่ )**

เมื่อกรอกใบสมัครครบถวนแลว
*** เมื่อผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัครครบถวนแลวใหทําเครื่องหมาย
ที่ปรากฏหนาจอ กดปุ5ม “บันทึกการแกไข” แลวกดปุ5ม “ถัดไป”

ในช%องรับรองตนเอง ใส%รหัส

**** ตรวจทานขอมูลใหถูกตอง ถาตองการแกไขใหกดปุ5ม “แกไข”
ถาผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัครถูกตองครบถวนแลวใหกดปุ5ม “สงใบสมัคร”
จากนั้ น จะมีกล%อ งขอความปรากฏเพื่ อถามท% า นว% า “คุณ ตองการออกจากเว็ บ ไซต7 นี้ ใช% ไ หม”
หากท%านประสงค7จะส%งใบสมัครใหเลือก “ออก”
**ถาสงใบสมัครสมบูรณ9แลวจะมีหมายเลขใบสมัครปรากฏทีม่ มุ บนดานขวาของใบสมัคร**

๑๒

ขั้นตอนที่ ๔ การสงหลักฐานประกอบการสมัครทดสอบความรู (สนามเล็ก)
(สําหรับผูสมัครกรณีดังตอไปนี้เทานั้น)
(สงมายังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมภายใน ๗ วัน
นับแตวันสงใบสมัครทางอินเทอร9เน็ต)
ผูสมัครที่ตองสงหลักฐานประกอบการสมัคร ไดแก
๑. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือกฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรูฯ แตยังไมมีสิทธิสอบทั้งสองประเภทหรือยังไมมี
สิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง
(กรณีผูสมัครที่ ก.ต. เคยพิจารณาใหเปนผูไม%มีสิทธิสอบ แต%ในการสมัครครั้งถัดมา ก.ต. ไดพิจารณาให
มีสิทธิสอบแลวทุกประเภท ไม%ตองส%งหลักฐานประกอบการสมัคร แต%ตองแจงในการกรอกใบสมัครใหครบถวน
ว%าเคยไม%มีสิทธิสอบประเภทใด เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวเมื่อการสอบสนามใด
ป) พ.ศ. ใด เปนตน)
๒. ผู ที่ เคยสมั ครสอบคั ดเลื อกฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู ฯ ซึ่ งมี สิทธิ สอบแลว แตการสมั ครสอบ
คัดเลือกฯ ครั้งนี้ใชคุณสมบัติใหมในการสมัครฯ โดยที่คุณสมบัติใหมดังกลาว ก.ต. ยังไมเคยรับรอง
เชน ในการสมัครครั้งนี้ใชสิทธิป ระกอบวิชาชีพอื่น ที่ไมไดระบุไวในพระราชบัญญัติฯ หรือระเบียบที่
เกี่ยวของหรือใชวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรอง ฯลฯ แมวาจะเป$นผูสมัครเกาที่เคย
มี สิ ท ธิ ส อบแลว ก็ ต องสงหลั ก ฐานประกอบการสมั ค รเพิ่ ม เติ ม มายั ง สํ า นั ก คณะกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรม ภายในกําหนดระยะเวลาดวย

๓. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรูฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรองหรือ
ใชสิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่นตามขอ ๓/๑ แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวย
กําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
กลาวคือ ผูสมัครใหมที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพอื่น ที่ไมไดระบุไวในพระราชบัญญัติหรือระเบียบ
ดังตอไปนี้
๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ5ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ส%วนที่ ๒ การสอบ
คัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือกพิเศษ
๓.๒ ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบ
ความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓

๓.๓ ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติธ รรมว% า ดวยกํา หนดการประกอบวิ ชาชีพ อย% า งอื่ น ที่
เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือระเบียบที่เกี่ยวของอื่น ๆ

4. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรูฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงินที่
ก.ต. รับรอง ตามขอ ๓ (๑๑) แหงระเบีย บคณะกรรมการตุล าการศาลยุติธรรมวาดวยกํา หนดการ
ประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
๕. ผูสมัครใหมที่ตองเขารับการประเมินวิชาชีพตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช) แห%งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝ5ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๖. ผูสมัครใหมตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แห%งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝ5ายตุล าการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับ รองแลว แต%ขอเทียบรายวิชา
ในหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ7ใน ขอ ๑๒ แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวย
การสมัคร การสอบคัดเลือ ก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตํา แหน%ง ผูช%วย
ผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ผูสมัครใหมที่สมัครทดสอบความรูฯ โดยใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไม%ไดรับการรับรองจาก ก.ต.
(ดูรายชื่อคุณวุฒิทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองไดที่เว็บไซต7ของสํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม)
๘. ผูสมัค รที่เ คยถูกกลาวหา หรือ ถูกฟdอง หรือ ตองคํา พิพากษา หรือคํา สั่งของศาลใหลงโทษใน
คดีแพง/อาญา/ ปกครอง ทุกกรณี แมวาไดรับการลางมลทินแลว ใหยื่น ใหครบถวน (ถาหากไดรับ
การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาลก็ใหยื่นไวดวย)
**(เฉพาะกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ใหระบุรายละเอียดไวในใบสมัคร
ขอ ๑๕ ก็เปนการเพียงพอแลว ไมตองสงเอกสารประกอบการสมัคร ภายหลังสมัครตามขั้นตอนที่ ๔ นี้อีก)
(หากคดีใดผูสมัครเคยยื่นให ก.ต. พิจารณาแลว และ ก.ต. ไดพิจารณาเห็นว%าไม%ขาดคุณสมบัติจึงใหเปน
ผูมีสิทธิสอบแลว ผูสมัครไม%ตองส%งหลักฐานประกอบการสมัครสําหรับคดีนั้น เพียงแต%ตองระบุไวในใบสมัคร
ขอ ๑๕ เท%านั้น)

๙. กรณีอื่นนอกจากที่ร ะบุไ วขางตนซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อ บรรจุเ ป$นขาราชการ
ตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ประจําป/ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรเพื่อประโยชน9ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ ทั้งนี้จะไดแจงรายละเอียดที่เว็บไซด9ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑๔

การสงหลักฐานประกอบการสมัคร
ตามขั้นตอนที่ ๔
* (ผูสมัครกรณีตอไปนี้ตองสงเอกสารประกอบการสมัค ร ผูสมัครที่ไมอยูในกรณีดังกลาวไมตอง
สงเอกสารใด ๆ ไปยังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เวนแตจะมีเหตุจําเป$นเป$นกรณีพิเศษที่ตอง
เสนอให ก.ต. พิจารณา)
1. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือกฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรูฯ แตยังไมมีสิทธิสอบทั้งสองประเภทหรือ
กรณียังไมมีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง
๑.๑ บันทึกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการไม%มีสิทธิสอบในทุกสนามของผูสมัคร (ซึ่ง ณ ปCจจุบันยังคง
ไม%มีสิทธิสอบสนามนั้น ๆ อยู%) พรอมเหตุผลของการไม%มีสิทธิสอบ เพื่อเสนอ ก.ต. พิจารณา (ผูสมัครร%างบันทึก
ดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๑.๒ ใบสมั ค รทดสอบความรู ฯ ผู ช% ว ยผู พิ พ ากษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (พิ ม พ7จ ากระบบรั บ สมั ค รทาง
อินเทอร7เน็ต)
๑.๓ รายงาน เอกสาร หลั กฐาน และรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ กรณีดัง กล% า วซึ่ ง ผูสมั ครเห็น ว% าเปน
สาระสําคัญที่จะทําให ก.ต. พิจารณาใหเปนผูมีสิทธิสอบ
๑.๔ หลักฐานอื่นใดที่เปนประโยชน7ต%อการพิจารณา
(สวนกรณีผูที่ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวทุกประเภท ไมตองยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
แตตองแจงในการกรอกใบสมัค รใหครบถวนวาเคยไมมี สิท ธิส อบประเภทใด เพราะเหตุใด และ ก.ต.
พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด)
๒. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือกฯ หรือสมัครทดสอบความรูฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแลว แตการสมัครทดสอบ
ความรูฯ ครั้งนี้ใชคุณสมบัติใหมในการสมัครฯ โดยที่คุณสมบัติใหมดังกลาว ก.ต. ยังไมเคยรับรอง

กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย/คุณสมบัติอื่นใด ซึ่ง ก.ต. ยังไม%รับรอง ใหยื่นเอกสาร
ดังต%อไปนี้
2.1 บันทึกขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ เพื่อเสนอ ก.ต. (ผูสมัครรางบันทึกดวย
ตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
*** สําหรับผูสมัครที่ใชคุณสมบัติใหมอื่น ๆ ที่ไมใชสิทธิประกอบวิชาชีพใหม แลวแตกรณี ใหทํา
บันทึกพรอมสงหลักฐานที่เกี่ยวของกับคุณสมบัตินั้น ๆ มายังสํานัก ก.ต. ภายในกําหนดเวลา
๑๕

2.2 ใบสมัค รทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 25๖๑ (พิม พ9จากระบบรับ สมัค รทาง
อินเทอร9เน็ต)
2.3 กรณีรับราชการใหสงสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
2.4 กรณีเป$นหรือเคยเป$นลูกจางในหนวยงานของรัฐ ใหยื่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานของหนวยงานมาดวย
2.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่
ผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
2.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป$นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
2.7 โครงสรางหนวยงาน
2.8 คําบรรยายลักษณะงาน
2.9 มาตรฐานกําหนดตําแหนง
2.10 กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ.จัดตั้งหนวยงาน ฯลฯ
2.11 ประกาศรับ สมั ค รบุ ค คลเขามาดํ ารงตําแหนงดั งกลาวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ก.ต. วาตําแหนงดังกลาวตองมีคุณสมบัติอยางไร และปฏิบัติห นาที่เ กี่ยวของกับกฎหมายหรือไม
อยางไร (ถามี)
๒.12 หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
๓. ผูสมัครใหมในการสมัค รทดสอบความรูฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรอง
หรือใชสิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่นตาม ขอ ๓/๑ แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวย
กําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ กฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
กล% า วคื อ ผูสมั ค รใหม% ที่ ใ ชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ อื่ น ที่ ไ ม% ไ ดระบุ ไ วในพระราชบั ญ ญั ติห รื อ ระเบี ย บ
ดังต%อไปนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ5ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ส%วนที่ ๒ การสอบ
คัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือกพิเศษ
- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบ
ความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา .พศ. ๒๕๕๘
- ระเบีย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุติธรรมว%า ดวยกํ า หนดการประกอบวิ ชาชีพ อย%า งอื่น ที่
เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของอื่น ๆ

๑๖

กรณี ใ ชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ อื่ น ที่ ไ มไดระบุ ไ วในพระราชบั ญญั ติ ห รื อ ระเบี ย บขางตน
ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
3.1 บันทึกขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต. (ผูสมัครรางดวยตนเอง
พรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
3.2 ใบสมัค รทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 25๖๑ (พิม พ9จากระบบรับ สมัค รทาง
อินเทอร9เน็ต)
3.3 กรณีรับราชการใหสงสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
3.4 กรณีเป$นหรือเคยเป$นลูกจางในหนวยงานของรัฐ ใหยื่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานของหนวยงานมาดวย
3.5 หนังสือรับ รองการประกอบวิชาชีพ นั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับ รองการประกอบวิชาชีพ
ที่ผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
3.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป$นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
3.7 โครงสรางหนวยงาน
3.8 คําบรรยายลักษณะงาน
3.9 มาตรฐานกําหนดตําแหนง
3.10 กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ.จัดตั้งหนวยงาน ฯลฯ
3.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเขามาดํารงตําแหนงดังกลาวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ก.ต. วาตําแหนงดังกลาวตองมีคุณสมบัติอยางไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม อยางไร
(ถามี)
3.12 หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
4. ผูสมัค รใหมในการสมัค รทดสอบความรูฯ ที่ใชสิท ธิ ป ระกอบวิชาชีพ พนักงานของสถาบั น
การเงินที่ ก.ต. รับรอง ตามขอ ๓ (๑๑) แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวยกําหนดการประกอบ
วิชาชีพอย%างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2545
(วิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงินดังกล%าว แมว%าตําแหน%งที่ใชสมัครจะเคยมีผูสมัครรายอื่นใชในการสมัคร
และมีสิทธิสอบแลวก็ตาม เนื่องจากสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงินนั้น ก.ต. จะพิจารณาเปนรายกรณี)
กรณีใชสิ ทธิประกอบวิ ชาชีพเป$น พนั กงานของสถาบั น การเงิน ฯ ตามขอ ๓ (๑๑) แหงระเบี ยบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
4.1 บันทึกขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต. (ผูสมัครรางบันทึกดวย
ตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๑๗

4.2 ใบสมัค รทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 25๖๑ (พิม พ9จากระบบรับ สมัค รทาง
อินเทอร9เน็ต)
4.3 กรณีรับราชการใหสงสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย (ถามี)
4.4 กรณีเป$นหรือเคยเป$นลูกจางในหนวยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหนวยงานมาดวย (ถามี)
4.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่
ผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
4.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป$นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
4.7 โครงสรางหนวยงาน
4.8 คําบรรยายลักษณะงาน
4.9 มาตรฐานกําหนดตําแหนง
4.10 กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ.จัดตั้งหนวยงาน ฯลฯ
4.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเขามาดํารงตําแหนงดังกลาวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ก.ต. วาตําแหนงดังกลาวตองมีคุณสมบัติอยางไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม อยางไร
(ถามี)
4.12 หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
๕. ผู สมั ค รใหมที่ ต องเขารั บ การประเมิ น วิ ช าชี พ ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝlายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
๕.1 บั น ทึ กขอใชและขอใหรั บ รองสิ ท ธิป ระกอบวิ ช าชี พ ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช)
เพื่อเสนอ ก.ต. (ผูสมัครรางบันทึกดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๕.2 ใบสมัครทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 25๖๑ (พิมพ9จากระบบรับ สมัครทาง
อินเทอร9เน็ต)
๕.๓ ผลงานหรื อ ความรู เฉพาะดานในวิ ช าการดานนั้ น เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ความรู
ความเชี่ยวชาญ โดยใหผูสมัครจัดทําเป$นรูปเลม (จํานวนเลมละ ๑๐ ชุด)
๕.๔ กรณีรับราชการใหสงสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย (ถามี)
๕.๕ กรณีเป$นหรือเคยเป$นลูกจางในหนวยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานของหนวยงานมาดวย (ถามี)
๕.๖ หนังสือรับ รองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ
ที่ ผู สมั ค รไดปฏิ บั ติ ง านดานกฎหมายในลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น โดยดาวน9 โ หลดจากเว็ บ ไซต9
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
๕.๗ คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป$นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
๕.๘ โครงสรางหนวยงาน
๕.๙ คําบรรยายลักษณะงาน
๑๘

๕.๑๐ มาตรฐานกําหนดตําแหนง
๕.1๑ กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ.จัดตั้งหนวยงาน ฯลฯ
๕.1๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเขามาดํารงตําแหนงดังกลาวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ก.ต. วาตําแหนงดังกลาวตองมีคุณสมบัติอยางไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม อยางไร
(ถามี)
๕.1๓ หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
๖. ผู สมั ค รใหมตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แหงพระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บ
ขาราชการฝlายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับรองแลว แตขอเทียบ
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รเพื่ อ ใหเป$ น ไปตามหลั ก เกณฑ9 ใ น ขอ ๑๒ แหงระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๑ บัน ทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณ สมบัติฯ เพื่อขอเทียบรายวิช าในหลักสูตร
เพื่อใหเป$นไปตามหลักเกณฑ9ในขอ ๑๒ แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผูสมัครรางดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๖.๒ ใบสมัครทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 25๖๑ (พิมพ9จากระบบรับ สมัครทาง
อินเทอร9เน็ต)
๖.๓ ใบตรวจสอบรายวิชา (ตว.๑)
๖.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชานั้น ๆ วามีเนื้อหาอยางไร และประสงค9จะเทียบใหเป$นรายวิชา
ใดพรอมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเป$น
๖.๕ สําเนาปริญญาบัตร (ถาเป$นภาษาตางประเทศตองมีฉบับที่แปลเป$นภาษาไทยดวย)
๖.๖ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถาเป$น ภาษาตางประเทศตองมีฉบับที่แปล
เป$นภาษาไทยดวย)
๖.๗ โครงสรางหลักสูตร เชน หลักสูตรดังกลาวตองศึกษาเนื้อหาวิชาใดบางพรอมทั้งคําอธิบาย
รายละเอียดวาแตละวิชามีรายละเอียดการเรียนการสอนอยางไร เป$นตน (ถาเป$นภาษาตางประเทศตอง
มีฉบับที่แปลเป$นภาษาไทยดวย)
๖.๘ ขอมู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น การศึ ก ษา กรณี ที่ ก.ต. ยั ง ไมเคยรั บ รองหลั ก สู ต รใด ๆ
ของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ตองมีขอมูลของสถาบันการศึกษาวาเป$นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
และสงหลักฐานเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ตัวอยางเชน หากเป$นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะตอง
แจงวาอยูในลําดั บ ที่เ ทาใดและมีส ถาบัน วิชาชีพ รับ รองหรือไม สํานัก งาน ก.พ. ไดรั บ รองแลวหรือไม
พรอมทั้งสงเอกสารดังกลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ฯลฯ
๖.๙ หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณา
๑๙

๗. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรูฯ ซึ่งใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไมไดรับการรับรองจาก
ก.ต. (ดูรายชื่อคุณวุฒิทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองไดที่เว็บไซต9ของ สํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม) ใหยื่นเอกสาร ดังนี้
๗.๑ บัน ทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อขอใชและขอใหรับ รองคุณวุฒิ
และ/หรือสถาบัน การศึกษา เพื่อพิจารณา (ผูสมัค รรางบัน ทึกดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เ กี่ยวของ
ใหครบถวน)
๗.๒ ใบสมัครทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 25๖๑ (พิมพ9จากระบบรับ สมัครทาง
อินเทอร9เน็ต)
๗.๓ ใบตรวจสอบรายวิชา (ตว.๑)
๗.๔ สําเนาปริญญาบัตร (ถาเป$นภาษาตางประเทศตองมีฉบับที่แปลเป$นภาษาไทยดวย)
๗.๕ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถาเป$น ภาษาตางประเทศตองมีฉบับที่แปล
เป$นภาษาไทยดวย)
๗.๖ โครงสรางหลักสูตร เชน หลักสูตรดังกลาวตองศึกษาเนื้อหาวิชาใดบางพรอมทั้งคําอธิบาย
รายละเอียดวาแตละวิชามีรายละเอียดการเรียนการสอนอยางไร เป$นตน (ถาเป$นภาษาตางประเทศตอง
มีฉบับที่แปลเป$นภาษาไทยดวย)
๗.๗ ขอมู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น การศึ ก ษา กรณี ที่ ก.ต. ยั ง ไมเคยรั บ รองหลั ก สู ต รใด ๆ ของ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ตองมีขอมูลของสถาบันการศึกษาวาเป$นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนและ
สงหลักฐานเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ตัวอยางเชน หากเป$นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะตองแจงวา
อยูในลําดับที่เทาใดและมีสถาบันวิชาชีพรับรองหรือไม สํานักงาน ก.พ. ไดรับรองแลวหรือไม พรอมทั้ง
สงเอกสารดังกลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ฯลฯ
๗.๘ หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณา
๘. ผู สมั ค รที่เ คยถูกกลาวหา หรือถูกฟd อง หรื อตองคํา พิ พ ากษา หรือ คํ าสั่ งของศาลใหลงโทษ
ในคดีแพง/ อาญา/ ปกครอง ทุกกรณี แมวาไดรับการลางมลทินแลว ใหยื่นใหครบถวน (ถาหากไดรับ
การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาลก็ใหยื่นไวดวย)
* (เฉพาะกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษใหระบุรายละเอียดไวในใบสมัคร
ขอ ๑๕ ก็เปนการเพียงพอแลว ไม%ตองส%งเอกสารประกอบการสมัครภายหลังสมัครตามขั้นตอนที่ ๔ นี้อีก)
(หากคดีใดผูสมัครเคยยื่นให ก.ต. พิจารณาแลว และ ก.ต. ไดพิจารณาเห็นว%าไม%ขาดคุณสมบัติจึงให
เปนผูมีสิทธิสอบแลว ผูสมัครไม%ตองส%งหลักฐานประกอบการสมัครสําหรับคดีนั้น เพียงแต%ตองระบุไวในใบสมัคร
ขอ ๑๕ เท%านั้น)

๒๐

ผูสมัครกรณีดังกล%าวใหยื่นเอกสารดังต%อไปนี้
๘.1 บันทึกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกกลาวหา หรือถูกฟdอง หรือตองคําพิพากษา หรือคําสั่ง
ของศาลใหลงโทษในคดี แ พง/ อาญา/ ปกครอง ทุก กรณี แมวาไดรั บ การลางมลทิ น แลว หรือ ไดรั บ
การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล เพื่อเสนอ ก.ต.
(ผูสมัครรางดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๘.๒ ใบสมัค รทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (พิม พ9จากระบบรับ สมัค รทาง
อินเทอร9เน็ต)
๘.3 รายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟdอง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
(กรณีอยูในชั้นพนักงานสอบสวนใหสงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยูในชั้นพนักงานอัยการ
ใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ)
๘.4 หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณา
๙. กรณีอื่น นอกจากที่ระบุไวขางตนซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$น ขาราชการ
ตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ประจําป/ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็น สมควรเพื่อประโยชน9ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ ทั้งนี้จะไดแจงรายละเอียดที่เว็บไซต9ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๙.๑ บันทึกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกลาวเพื่อเสนอ ก.ต. พิจารณา (ผูสมัครรางบันทึก
ดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
๙.๒ ใบสมัครทดสอบความรูฯ ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (พิมพ9จากระบบรับ สมัครทาง
อินเทอร9เน็ต)
๙.๓ รายงาน เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
๙.๔ หลักฐานอื่นใดที่เป$นประโยชน9ตอการพิจารณา

๒๑

แบบตรวจสอบวิชาฯ (ตว.๑)
ผูที่ต องกรอกแบบตรวจสอบวิ ชาฯ (ตว.๑) คือ ผู สมั ครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค)
ที่ ยั ง ไม% เ คยสมั ครสอบสนามเล็ ก มาก% อน หรื อ ผูที่ เ คยสมัค รสอบสนามเล็ กแลว แต%ไ ม% มี
สิทธิสอบเนื่องจากคุณวุฒิที่ใชสมัครเท%านั้น แมจะสมัครโดยใชคุณวุฒิที่ ก.ต. รับรองแลว
ก็ตามก็ตองกรอกแบบ ตว.๑ ดวย
แบ%งเปน ๓ กรณี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ ๑ กลุมกฎหมายทัว่ ไป (ผูสมัครที่ใชปริญญาทางกฎหมายทั่วไป
ที่ไมใชกฎหมายเฉพาะดาน)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ ๑ กลุ%มกฎหมายทั่วไป เปนกรณีผูสมัครที่ประสงค7จะใหพิจารณารายวิชากฎหมาย
ที่ไดศึกษามาว%าครบถวนตามระเบียบฯ หรือไม% หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไม%ตรงตามหลักเกณฑ7
ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฯ ผูที่จะเลือกกรณีที่ ๑ ไดแก% ผูที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญ ญัติระเบีย บ
ขาราชการฝ5ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ มาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค)
การกรอกขอมูลกรณีที่ ๑ ทําเครื่องหมาย “กรณีที่ ๑ กลุ%มกฎหมายทั่วไป”
วิชาบังคับของกรณีที่ ๑ ที่ ก.ต. กําหนด มีจํานวน ๖ วิชา
๑) กฎหมายอาญา (๑ วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่งหรือทั้งสองใบ
ในกรณีที่ไม%มีวิชากฎหมายอาญาโดยตรงและผูสมัครประสงค7จะขอเทียบรายวิชาที่ศึกษามาวิชาใด
โดยใหถื อ ว% า เปนวิ ช ากฎหมายอาญานั้น ใหผู สมั ครกรอกชื่ อ วิ ช าที่ อ าจเที ย บไดนั้ น ในช% องว% า ง พรอมกั บ
ทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ ๑) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาว%าครบถวนหรือไม%
หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไม%ตรงตามหลักเกณฑ7 ขอ ๑๒ วรรคหนึ่งของระเบียบฯ” ซึ่งอยู%ในตอนทาย
ของแบบตรวจสอบวิชาฯ (ตว.๑)
๒) กฎหมายแพ%งหรือกฎหมายพิเศษ (รวมกันไม%นอยกว%า ๔ วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายแพ%งหรือ
กฎหมายพิเศษที่ไดศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่ง
หรือทั้งสองใบ โดยมีหลักเกณฑ7ว%า วิชากฎหมายแพ%งตองกรอกอย%างนอย ๑ วิชา (อาจเปนแพ%งทั้ง ๔ วิชาก็ได)
ซึ่งเมื่อกรอกแลวจะตองมีวิชากฎหมายแพ%งและ/หรือวิชากฎหมายพิเศษรวมกันไม%นอยกว%า ๔ วิชา
๒๒

ในกรณีที่ไ ม%มีวิช ากฎหมายแพ%ง หรือวิชากฎหมายพิเ ศษโดยตรงและผูสมัครประสงค7จะขอเทีย บ
รายวิชาที่ศึกษามาวิชาใดโดยใหถือว%าเปนวิชากฎหมายแพ%งหรือกฎหมายพิเศษนั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่
อาจเทียบไดนั้น ในช%องว%าง พรอมกับทําเครื่องหมาย
ที่หัวขอ “(กรณีที่ ๑) ขอใหพิจารณารายวิชา
กฎหมายที่ไดศึกษามาว%าครบถวนหรือไม% หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไม%ตรงตามหลักเกณฑ7 ขอ ๑๒
วรรคหนึ่งของระเบียบฯ” ซึ่งอยู%ในตอนทายของแบบตรวจสอบวิชาฯ (ตว.๑) โดยรายชื่อวิชากฎหมายพิเศษ
ใหผูสมัครดูที่ตอนทายของแบบตรวจสอบวิชาฯ (ตว.๑) และตองใส%ลําดับที่ของกฎหมายพิเศษไวที่ช%องว%าง
ดานขวาใหชัดเจนดวย
๓) กฎหมายลักษณะพยาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
หรือ กฎหมายลมละลาย (1 วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายลักษณะพยาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ%ง หรือ กฎหมายลมละลาย ที่ ไดศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่งหรือทั้งสองใบ จํานวน 1 วิชา
ในกรณีที่ไม%มีวิชากฎหมายลักษณะพยาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ%ง หรือ กฎหมายลมละลายโดยตรงและผูสมัครประสงค7จะขอเทียบรายวิชาที่ศึกษามาวิชาใดโดยใหถือว%าเปน
วิชากฎหมายลักษณะพยาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ%ง หรือ กฎหมาย
ลมละลายนั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่อาจเทียบไดนั้นในช%องว%าง พรอมกับทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ ๑)
ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวาครบถวนหรือไม หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชา
ไมตรงตามหลักเกณฑ9 ขอ ๑๒ วรรคหนึ่งของระเบียบฯ” ซึ่งอยู%ในตอนทายของแบบตรวจสอบวิชาฯ (ตว.๑)

กรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน (ผูสมัครทีใ่ ชปริญญาทางกฎหมายเฉพาะดาน)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน ไดแก% ผูที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝ5ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ มาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) ซึ่งสมัครโดยใชหลักสูตรเฉพาะดานตามระเบียบฯ
ขอ ๑๒ วรรคสอง
การกรอกขอมูลกรณีที่ 2 ทําเครื่องหมาย “กรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน”
ในกรณีที่สมัครโดยใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดานที่ ก.ต. รับรองแลว ใหทําเครื่องหมาย ที่หลักสูตรเฉพาะดาน
นั้น (ถาใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดาน ๒ ปริญญา ก็อาจทําเครื่องหมาย ไดมากกว%า 1 ขอ)
ในกรณีที่สมัครโดยใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดานที่ ก.ต. ยังไม%รับรอง ผูสมัครจะตองขอให ก.ต. รับรองคุณวุฒิ
ดังกล%าวดวย โดยทําเครื่องหมาย ที่หลักสูตรเฉพาะดานซึ่งผูสมัครประสงค7จะขอให ก.ต. รับรองเปนหลักสูตรเฉพาะดาน
พรอมกับทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ 2) ขอใหรับรองคุณวุฒิทางกฎหมายและ/หรือมหาวิทยาลัย
ในฐานะหลั ก สู ต รเฉพาะดานตามขอ ๑๒ วรรคสอง (๑) ของระเบี ย บฯ” ซึ่ ง อยู% ใ นตอนทายของแบบ
ตรวจสอบวิชาฯ (ตว.๑)

๒๓

กรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม (ผูสมัครที่ใชปริญญาทางกฎหมายทัว่ ไป ที่ไมใชกฎหมาย
เฉพาะดาน แตเนนเรือ่ งวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะดานใดดานหนึ่ง)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม เปนกรณีผูสมัครที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. มิไดรับรอง
ในฐานะหลักสูตรเฉพาะดาน หรือยังมิไดรับรองคุณวุฒิดังกล%าวในฐานะหลักสูตรเฉพาะดาน ซึ่งตามคุณวุฒิดังกล%าว
ผูสมัครไดศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของโดยตรงหรือเปนวิชาในหลักสูตรเฉพาะดาน สาขาใดสาขาหนึ่ง จํานวนไม%นอย
กว%า ๔ วิชา
การกรอกขอมูลกรณีที่ ๓ ทําเครื่องหมาย “กรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม” โดยกรอกขอมูลดังนี้
๑) ที่ช%องว%าง “กลุมกฎหมาย.................................ไดแก” ใหผูสมัครกรอกรายชื่อกลุ%มกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน
เพียง ๑ รายชื่อจาก ๙ รายชื่อ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในกรณีที่ ๒) ที่ผูสมัครเห็นว%าวิชาที่ตนเองศึกษามานั้นเปนวิชาที่อาจ
จัดเขาอยู%ในกลุ%มวิชากฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน และใหผูสมัครกรอกรายชื่อวิชาในกลุ%มดังกล%าวจํานวน ๔ วิชา
๒) ในช%อง “วิชากฎหมายตามกรณี 1 ไดแก...” ใหผูสมัครกรอกรายชื่อวิชากฎหมายตามกรณีที่ 1 กลุ%มกฎหมาย
ทั่วไป ไมนอยกวา 2 วิชา มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) วิชาใดวิชาหนึ่งดังต%อไปนี้ วิชากฎหมายอาญา/กฎหมายแพ%ง/กฎหมายลักษณะพยาน/กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา /กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ%ง/กฎหมายลมละลาย (อยางนอย 1 วิชา)
2.2) วิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาใน ขอ ๒.1) ที่สามารถจัดอยู%ในกรณีที่ 1 ได (ไมเกิน 1 วิชา)
๓) ทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ ๓) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวาครบถวน
หรือไม หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑ9 ขอ ๑๒ วรรคสอง (๒) ของระเบียบฯ”
ซึ่งอยู%ในตอนทายของแบบตรวจสอบวิชาฯ (ตว.๑)
***** หมายเหตุ : ผูสมัครใหมที่ขอใหรับรองคุณวุฒิทางกฎหมายและ/หรือมหาวิทยาลัย/หรือขอเทียบ
รายวิชาทุกกรณี ตองทําบันทึกถึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อขอใหดําเนินการตอไป

๒๔

การสงบันทึกพรอมเอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ใหสง
ภายใน ๗ วันนับแตวันลงทะเบียนสมัครเสร็จสมบูรณ9 โดยสงทางไปรษณีย9ซึ่งจะถือ
ตราประทับไปรษณีย9เป$นสําคัญหรือสงดวยตนเองไดที่
----------------------------------------------------------------------

สวนสรรหาและการสอบ สํ า นั ก คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
ศู น ย9 ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้ น ๕
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ผูสมัครตองลงนามรับรองความถูกตองและระบุหมายเลขใบสมัครของตนไว
บริเวณหนาแรกของเอกสารนั้น ๆ พรอมระบุจํานวนหนาทั้งหมดของเอกสารแตละ
ฉบับดวย
****การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตนถือวาผูสมัครสอบเป&นผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูก ตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบั ญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส- พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบเจตนา
กรอกขอมู ล อั น เป& น เท็ จ อาจมี ค วามผิ ด ทางอาญาฐานแจงความอั น เป& น เท็ จ
ตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และอาจถือเป&นผูขาด
คุณสมบัติฯ เนื่องจากเป&นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย

สวนสรรหาและการสอบ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม

๒๕

