สนามใหญ
คูมือการสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนข!าราชการตุลาการในตําแหนงผู!ชวยผู!พิพากษา
ประจําป. พ.ศ. 25๖๐
(สมัครทางอินเทอร5เน็ต)
* ผู สมั ค รตองใชความระมั ด ระวั ง ในการกรอกใบสมั ค รและตรวจสอบความถู ก ตอง
กอนดําเนิน การสงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัค รไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัค ร
ไมถูกตองไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี
** ข!อมูลในใบสมัครของท*านเป0นสิ่ง ซึ่ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ จะพิจารณา
ในเบื้องต!น จึงมีความสําคัญและมีผลต*อการพิจารณาคุณสมบัติ โปรดให!ความสําคัญต*อการกรอกข!อมูล
และการลงทะเบียนสมัครสอบ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําอย*างเคร*งครัดเพื่อประโยชนของตัวท*านเอง
*** ลงทะเบียนสมัครสอบผ*านทางระบบอินเทอรเน็ตเพียงช*องทางเดียวเท*านั้น
**** เพื่อไม*ให!เกิดป9ญหาการลงทะเบียนสมัคร ไม*ควรลงทะเบียนสมัครในวันใกล!ป:ดรับสมัคร
เนื่ อ งจากระบบการรั บ สมั ค รทางอิ น เทอรเน็ ต จะป8 ด ดํ า เนิ น การทั น ที ใ นเวลา 16.30 น.
ของวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 25๖๐ ซึ่งเปนวันสุดท!ายของการรับสมัคร ผู!สมัครต!องกรอกข!อมูล
ในใบสมัครและลงทะเบียนสมัครก*อนวันและเวลาดังกล*าว (ผู!สมัครที่ชําระเงินค*าธรรมเนียมสมัครแล!ว
แต*ไม*ลงทะเบียนสมัครก*อนวันเวลาดังกล*าวถือว*าการสมัครไม*สมบูรณและไม*สามารถสมัครได!)
***** กําหนดวันสอบโดยประมาณ วันอาทิตย5ที่ 19 พ.ย., วันเสาร5ที่ 25 พ.ย. และวันเสาร5ที่
2 ธ.ค. ๒๕60 (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได!ในภายหลัง)
การลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก ฯ (สมัครทางอินเทอรเน็ต) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอรเน็ต (สําหรับผู!สมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ!งชําระเงิน (สําหรับผู!สมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอรเน็ต (สําหรับผู!สมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 4 การส*งหลักฐานประกอบการสมัคร (เฉพาะผู!สมัครบางรายเท*านั้น ทั้งนี้ดูรายละเอียดใน
คู*มือขั้นตอนที่ 4)
** “ผูสมัครใหม” (ในการสมัครครั้งนี้) หมายถึง ผูที่ยังไมเคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ (สนามใหญ) มากอน แมจะเคยสมัครทดสอบ
ความรู ฯ (สนามเล็ก / สนามจิ๋ว) มาแลว
** “ผูสมัครเกา” (ในการสมัครครั้งนี้) หมายถึง ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ (สนามใหญ) มาแลว
๑

ขัน้ ตอนที่ ๑ การเตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร0เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
ก. นอกจากหลักฐานสวนตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ!าน ทะเบียนสมรส/การหยา
การขอเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล ปริ ญ ญาบั ต ร ใบแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript) (กรณี จ บการศึ ก ษาจาก
ตางประเทศให!ผู!สมัครแปลเปนภาษาไทยพร!อมกับรับรองคําแปลดังกลาวด!วย) ฯลฯ แล!ว เอกสารอื่นที่
ผู!สมัครทุกคนต!องมีกอนการสมัครเพื่อใช!เปนข!อมูลสําหรับกรอกใบสมัครทางอินเทอร5เน็ต มีดังนี้

1. ใบรับรองแพทย5 (สําหรับผู!ส มัครทุกคน) ให!ผู!สมัครดาวนโหลดใบรับรองแพทยตามแบบที่ ก.ต.

กําหนดได!จากเว็บไซตการรับสมัครที่ https://ojc.job.thai.com (เลือกดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร)
สั่งพิมพแล!วนําใบรับรองแพทยดังกล*าวไปยังโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อให!แพทยของโรงพยาบาลแห*ง
นั้นตรวจร*างกายตามรายละเอียดที่ระบุไว! โดยให!แพทยผู!ตรวจกรอกรายละเอียดและลงนาม ทั้งนี้ใบรับรอง
แพทยดังกล*าวต!องออกให!ไม*เกิน 3 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร (หามใชใบรับรองแพทย0ที่ออกโดยคลินิก
หรือที่อื่นที่ไมใชโรงพยาบาล)

2. ใบรับรองสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา (สําหรับผู!สมัครทุกคน) (ออกให!ไม*เกิน 6 เดือนนับถึง

วันสมัครและต!องไม*ใช!ใบรับรองฉบับดังกล*าวในการสมัครสอบของหน*วยงานอื่น)

3. ประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา หรือ ใบรับรองวาเปนผู!สอบไล

ได!ความรู!ชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา (สําหรับผู!สมัครทุกคน)

(กรณีที่ใช!ใบรับรองว*าเป0นผู!สอบไล*ได!ความรู!ชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห*งเนติบัณฑิตยสภา
ใบรับรองดังกล*าวต!องออกให!ไม*เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)

4. หนังสือรับรองการเปนทนายความที่ออกโดยสภาทนายความ (สําหรับผู!สมัครใหมที่ใช!สิทธิประกอบ

วิชาชีพทนายความ)

(กรณีผู!สมัครใหม* หนังสือรับรอง ฯ ต!องออกให!ไม*เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ไม*ว*าจะเป0นประเภทตลอดชีพ
หรือไม* หรือยังไม*หมดอายุก็ตาม. ส*วนกรณีผู!สมัครเก*าที่ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพทนายความให!ใช!ข!อมูลจากหนังสือ
รับรอง ฯ ฉบับเดิมที่เคยใช!สมัครในครั้งก*อนได!)

5. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย แบงเปน ๓ กรณีดังนี้
(สามารถดาวน์ โหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ ฯได้จาก https://ojc.job.thai.com แล!วเลือก
“ดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)

๒

5.1 กรณีผู!สมัครเกาที่มีสิทธิสอบ (ผู!ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ [สนามใหญ] มากอนและมีสิทธิสอบ) ให!ใช!
ข!อมูลตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเดิมที่เคยใช!ในการสมัครสอบครั้งก*อนได!
5.2 กรณีผู!สมัครใหม (ผู!ที่ไมเคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ [สนามใหญ] มากอน) ใช!หนังสือรับรองการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามแบบที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งผู!สมัครสามารถดาวนโหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายได!จากเว็บไซตการรับสมัคร (หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต!องออกให!ไม*เกิน 6 เดือนนับถึง
วันสมัคร ยกเว!นหนังสือรับรองวิชาชีพทนายความตามแบบ 15 ท!ายระเบียบเดิม (ใบเก็บคดี) ที่ไม*มีกําหนดอายุการใช!งาน
แต*ต!องสามารถอ*านได!อย*างชัดเจนและไม*มีการแก!ไข)
๕.๓ กรณีผู!สมัครเกาที่ไมมีสิทธิสอบเนื่องจากสาเหตุด!านสิทธิประกอบวิชาชีพ (ผู!ที่เคยสมัครสอบ
คัดเลือก ฯ [สนามใหญ] แตไมมี สิทธิสอบเนื่ องจากสาเหตุด!านสิทธิ ประกอบวิชาชี พ) ให!ใช!หนังสื อรับรอง
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่ออกให!ไม*เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ยกเว!นหนังสือรับรองวิชาชีพทนายความตาม
แบบ 15 ท!ายระเบียบเดิม (ใบเก็บคดี) ที่ไม*มีกําหนดอายุการใช!งาน แต*ต!องสามารถอ*านได!อย*างชัดเจนและไม*มีการแก!ไข)
๖. ผู!สมัครใหมในการสอบคัดเลือก ฯ [สนามใหญ] ที่สมัครโดยใช!สิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไมได!
รับรอง ให!เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข!องเพื่อส*งมายังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมภายหลังสมัคร (โปรดดู
รายละเอียดจากคู*มือการสมัคร ฯ ขั้นตอนที่ 4)
๗. กรณีผู!สมัครที่เคยถูกกลาวหา หรือถูกฟ]อง หรือต!องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลให!ลงโทษใน คดีแพง
/ อาญา / ปกครอง ทั้งกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานละเมิดอํานาจ
ศาล แม!วาจะได!รับการล!างมลทินแล!ว หรือได!รับการรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่น นั้น
ให!ผู!สมัครเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข!องสําหรับใช!ในการกรอกใบสมัครและใช!ในขั้นตอนการส*งหลักฐาน
ประกอบการสมัครขั้นตอนที่ 4 (โปรดดูรายละเอียดจากคู*มือการสมัคร ฯ ขั้นตอนที่ 4)
๘. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ ผู!สมัครต!องชําระค*าธรรมเนียมสมัครสอบก*อนจึงจะสามารถ
ลงทะเบี ย นสมั ครทางอิ นเทอรเน็ ตได! (การลงทะเบี ยนเพื่ อขอรั บ ใบแจ! ง ชํ า ระเงิ น จะดํ า เนิ น การผ* า นทาง
https://ojc.job.thai.com ได!เมื่อเป8ดระบบการรับสมัครแล!วในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.)

๓

ข. เอกสารที่ผู! ส มัค รต!องเตรี ยมสํ าหรั บ ยื่ น ภายหลั ง สอบผานข!อเขียนแล! ว หรื อเพื่ อยื่ น กรณี ที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เห็นสมควรเรียกผู!สมัครบางรายมาให!ข!อมูลเพิ่มเติม มีดังนี้
1. สําเนาปริญญานิติศาสตรบัณฑิ ต และสําเนาใบแสดงผลการศึ กษา(Transcript) (พร!อมทั้งฉบับที่แปลเป0น
ภาษาไทยด!วย) รวมทั้งกรณีที่มีคุณวุฒิอื่น ๆ เช*น นิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสําเนาหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ
2. สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห*งเนติบัณฑิตยสภา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ!าน
4. สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ!ามี)
5. สําเนาทะเบียนสมรส การหย*า/กรณีการขอเปลี่ยน /ไม*เปลี่ยนคํานําหน!านาม/นามสกุล (ถ!ามี)
6. กรณีข!าราชการลาออก แต*ไม*ได!เกษียณอายุ ให!ยื่นคําสั่งขอลาออกด!วย
7. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
7.1 กรณีเป0นทนายความ
ผู!สมัครใหม* ให!ยื่นหนังสือรับรองการเป0นทนายความจากสภาทนายความที่ออกให!ไม*เกิน 6 เดือน นับถึงวัน
ลงทะเบียนสมัครมาด!วย
ผู!สมัครเก*า ให!ยื่นหนังสือรับรองการเป0นทนายความจากสภาทนายความที่ใช!ในการสมัครครั้งก*อนมาด!วย
7.2 กรณีรับราชการให!แนบสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาด!วย
7.3 กรณีเป0นหรือเคยเป0นลูกจ!างในหน*วยงานของรัฐ ให!ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน*วยงานมาด!วย
7.4 กรณีสมัครโดยใช!สิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม*รับรอง ให!ยื่นเอกสารดังต*อไปนี้
7.4.1 บันทึกขอใช!สิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
7.4.2 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใช!แบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผู!สมัครได!
ปฏิบัติงานด!านกฎหมาย)
7.4.3 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป0นลูกจ!างให!ใช!สําเนาคําสั่งเข!าปฏิบัติงานหรือสัญญาจ!าง)
7.4.4 โครงสร!างหน*วยงาน
7.4.5 คําบรรยายลักษณะงาน
7.4.6 มาตรฐานกําหนดตําแหน*ง
7.4.7 กฎหมายที่เกี่ยวข!อง เช*น พ.ร.บ.จัดตั้งหน*วยงาน ฯลฯ
8. สํา เนาหนัง สือเดินทางแสดงการเดินทาง เข!า - ออก ประเทศไทย เฉพาะกรณีเ ดินทางเข!า - ออก
ประเทศไทยระหว*างนับอายุสิทธิประกอบวิชาชีพ (ถ!ามี)
9. ถ!าเคยถูกกล*าวหาหรือถูกดําเนินคดีให!ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข!องด!วย ดังนี้
9.1 กรณี ค ดี แ พ* ง ให! ยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คดี , คํ า ฟb อ ง, คํ า ให! ก าร, คํ า พิ พ ากษา
(ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ 3 เดือนย!อนหลัง) (กรณีชําระหนี้เสร็จสิ้นแล!วให!นํา
หลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแล!วมายื่นด!วย)
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9.2 กรณีคดีอาญา ให!ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟbอง, คําให!การ, คําพิพากษา (ทุก
ชั้นศาล) (กรณีอยู*ในชั้นพนักงานสอบสวนให!ส*งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู*ในชั้นพนักงานอัยการให!ยื่น
คําสั่งของพนักงานอัยการ)
9.3 กรณีคดีปกครอง ให!ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟbอง, คําให!การ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
9.4 กรณีมรรยาททนายความ ให!ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คํากล*าวหา, คําแก!ข!อกล*าวหา
, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
9.5 กรณี วิ นั ย/ความผิ ดเกี่ ยวกั บหน! าที่ การงาน ให! ยื่ นบั นทึ กสรุ ปรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บวิ นั ย, คํ ากล* าวหา,
คําแก!ข!อกล*าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
10. ใบรับรองสามัญสมาชิกแห*งเนติบัณฑิตยสภา (ออกให!ไม*เกิน 6 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร)
11. รูปถ*ายขนาด 1 และ 2 นิ้ว (ถ*ายไว!ไม*เกิน 6 เดือน) จํานวนอย*างละ 2 รูป เป0นรูปถ*ายครึ่งตัวหน!าตรง
แต* งกายสุ ภาพหรื อสวมครุ ยวิ ทยฐานะหรื อเครื่ องแบบหรื อชุ ดสากลนิ ย มหรื อสวมเสื้ อสี พื้ น ไม* สวมหมวก
ไม*สวมแว*นตาดํา เขียนชื่อ-นามสกุลด!วยตัวบรรจงด!านหลัง
12. ใบรับรองแพทยตามที่ ก.ต. กําหนด (ดาวนโหลดจากเว็บไซตที่ใช!ในการสมัครสอบ) ซึ่งแพทยที่ลงนาม
ในใบรับรองดังกล*าวต!องเป0นแพทยของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนและต!องเป0นการตรวจ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในนั้นภายในระยะเวลาไม*เกิน 3 เดือนก*อนวันลงทะเบียนสมัคร
13. ใบเสร็จการชําระเงิน ค*าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท (ใบเสร็จที่ได!รับจากธนาคารกรุงไทย
หลังจากชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบ ตามคู*มือ ฯ ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ!งชําระเงิน)
14. หลักฐานอื่นที่เป0นประโยชนต*อการพิจารณาคุณสมบัติ ฯ

---------------------------------------------------------------------------------
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ขั้นตอนที่ ๒ การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน
(สําหรับผูสมัครทุกคน)

ผูสมัครตองใชความระมัดระวังในการกรอกใบสมัครและตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการ
สงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัครไมถูกตอง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี

1. เข!าเว็บไซตการรับสมัครสอบ https://ojc.job.thai.com
2. เลือกปุdม “ลงทะเบียนขอรับใบแจ!งชําระเงิน”
3. อ*านเงื่อนไขแล!วทําเครื่องหมาย ที่ช*องยอมรับ
4. กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน วันเดือนปeเกิดและข!อมูลส*วนบุคคลอื่น ๆ ให!ถูกต!อง
หากกรอกข!อมูลผิดแล!วกดยืนยัน จะไมสามารถแก!ไขได!
5. กรอกรหัสที่ปรากฏหน!าจอ
6. เลือกปุdม “ยืนยันรับใบแจ!งชําระเงิน”
7. เลือกปุdมพิมพใบแจ!งชําระเงิน เพื่อพิมพใบแจ!งชําระเงิน
8. นํา ใบแจ!ง ชํา ระเงินที่ไ ด!ตามข!อ 7 ไปชําระเงิน ค*า ธรรมเนียมการสอบที่เคานเตอรธนาคารกรุง ไทย
ทุกสาขา เมื่อชําระเงินแล!วรับหลักฐานการชําระเงินเพื่อนํามากรอกข!อมูลในใบสมัคร (ผู!สมัครต!องตรวจสอบ
ด!ว ยวาเจ! าหน! าที่ ธ นาคารได!กรอกชื่อ และรายละเอียดตาง ๆ ถู กต!องหรื อไม ถ! าไมถูกต!องให! แ จ!งกั บ
เจ!าหน!าที่ดังกลาวเพื่อดําเนินการแก!ไขทันที)
9. เก็บหลักฐานการชําระเงินที่ได!รับจากธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบ
* การกรอกข!อมูลที่เปนวัน/เดือน/ป. ให!ผู!สมัครเลือกป. พ.ศ. กอน แล!วจึงเลือกเดือนและวัน ตามลําดับ
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ขัน้ ตอนที่ ๓ การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร0เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
* เพื่อเป0นการปbองกันความผิดพลาดผู!สมัครควรกรอกข!อมูลในใบสมัครให!เสร็จสิ้นทันทีในคราวเดียวโดย
ไม*เว!นระยะเวลาไว!
** ผู!สมัครสามารถบันทึกการกรอกข!อมูล ในใบสมัครได!ระหว*า งการสมัครโดยใส*รหัสที่ป รากฏหน!า จอ
แล!วกดปุdม “บันทึกข!อมูล” ท!ายใบสมัคร โดยจะเป0นการบันทึกสิ่งที่ผู!สมัครกรอกไว!
*** เมื่อผู!สมัครกรอกข!อมูลในใบสมัครครบถ!วนแล!วให!ทําเครื่องหมาย ในช*องรับรองตนเองแล!วใส*รหัส
ที่ปรากฏหน!าจอ กดปุdม “บันทึกการแก!ไข” แล!วกดปุdม “ถัดไป”
**** ตรวจทานข!อมูลให!ถูกต!อง ถ!าต!องการแก!ไขให!กดปุdม “แก!ไข”
ถ!าข!อมูลที่ผู!สมัครกรอกในใบสมัครถูกต!องครบถ!วนแล!วให!กดปุdม “สงใบสมัคร”
ถ!าสงใบสมัครสมบูรณ5แล!วจะมีหมายเลขใบสมัครปรากฏที่มุมบนด!านขวาของใบสมัคร
***** เมื่อผู!สมัครลงทะเบียนสมัครเสร็จแล!วสามารถสั่งพิมพใบสมัครสอบได!โ ดยกดปุdม ที่กํา หนดไว!ใน
หน!าแรกของเว็บไซตการรับสมัคร ( ผู!สมัครทุกคนต!องพิมพใบสมัครสอบเก็บไว!เป0นหลักฐาน ส*วนการพิมพบัตร
ประจําตัวสอบให!ผู!สมัครดําเนินการพิมพบัตรประจําตัวสอบเมื่อมีประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิสอบข!อเขียนแล!วและ
ต!องกรอกเลขประจําตัวสอบไว!ในบัตรประจําตัวสอบด!วย )
การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร5เน็ต
ใบสมัครข!อ 1 ชื่อผู!สมัคร
1.1 คํานําหน!าชื่อให!ตรงกับข!อมูล ณ ป9จจุบัน (คอมพิวเตอรจะนําข!อมูลที่ผู!สมัครกรอกไว!ในขั้นตอนขอรับ
ใบชําระเงินมาแสดงผล)
1.2 ตรวจสอบชื่อตัว ชื่อสกุล และระบุเพศ
1.3 กรอกชื่อ - สกุล เป0นภาษาอังกฤษให!ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ถ!ามี)
1.4 ใส*เครื่องหมาย เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ถ!าเคยมีการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ให!ระบุโดยการเลือก
และระบุชื่อ – ชื่อสกุล ที่เคยใช!อยู*ก*อนเปลี่ยนทุกชื่อ
1.5 ตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนของผู!สมัครให!ถูกต!อง (คอมพิวเตอรจะนําข!อมูลที่ผู!สมัครกรอกไว!
ตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผล)
ใบสมัครข!อ 2 ตรวจสอบวันเดือนปeเกิดให!ถูกต!องและชัดเจน (คอมพิวเตอรจะนําข!อมูลที่ผู!สมัครกรอกไว!ใน
ขั้นตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผลโดยจะคํานวณอายุป9จจุบันโดยอัตโนมัติ)
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ใบสมัครข!อ 3 ให!ระบุเชื้อชาติ สัญชาติเมื่อเกิด ศาสนา และสัญชาติป9จจุบัน
ใบสมัครข!อ 4 ให!ระบุข!อมูลของบิดาให!ครบถ!วนและที่อยู*ป9จจุบันให!ชัดเจน (กรณีที่บิดาถึงแก*กรรมให!ระบุที่อยู*ก*อน
ถึงแก*กรรม)
ใบสมัครข!อ 5 ให!ระบุข!อมูลของมารดาให!ครบถ!วนและที่อยู*ป9จจุบันให!ชัดเจน (กรณีที่มารดาถึงแก*กรรมให!
ระบุที่อยู*ก*อนถึงแก*กรรม)
ใบสมัครข!อ 6 ให!ระบุสถานภาพของผู!สมัคร กรณีที่ผู!สมัครสมรสแล!ว ต!องระบุด!วยว*าจดทะเบียนสมรส
หรื อไม* และจดทะเบี ย นสมรสที่ ใ ดพร! อมวั น ที่ จ ดทะเบี ย นสมรสให! ชั ดเจน และระบุ ชื่ อ คู* ส มรสทั้ ง กรณี ที่
จดทะเบียนและไม*จดทะเบียน
ใบสมัครข!อ 7 ให!ร ะบุที่อยู*ตามทะเบียนบ!า นและที่อยู*ที่สามารถติดต*อได!ให!ชัดเจน รวมทั้งรหัสไปรษณีย
โทรศัพ ทบ!านและโทรศัพทมือถือ อีเมล เพื่อสะดวกในการติดต*อหากมีเหตุจํา เป0น และต!องระบุว*าที่อยู*ตาม
ทะเบียนบ!านของผู!สมัครอยู*ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจแห*งใด
ใบสมัครข!อ 8 ข!อ ๘ ในส*วนแรก ให!ระบุคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตที่ผู!สมัครใช!ในการสมัครครั้งนี้ และกรอก
รายละเอียดให!ครบถ!วน
ข!อ ๘.๑ - ๘.๓ กรณีนอกจากคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตข!างต!นแล!ว ถ!าผู!สมัครมีคุณวุฒิอื่น ๆ
ที่อาจเกี่ยวกับการสมัครหรือไม*เกี่ยวกับการสมัครอาจกรอกข!อมูลเพิ่มเติม โดยทําเครื่องหมาย หน!าข!อที่จะทํา
การกรอกพร!อมกับระบุรายละเอียดให!ครบถ!วน (สามารถเลือกได!มากกว*า ๑ ข!อ หรือจะไม*เลือกตอบในส*วนนี้ก็ได!)
*** คุณ วุฒ ิแ ละรายชื่อ สถาบัน ที่ม ีป รากฏอยู*ใ นตัว เลือ กนั ้น ทํา ขึ้น เพื่อ อํา นวยความสะดวกใน
การกรอกข!อมูลเท*านั้น มิได!หมายความว*าคุณวุฒิและรายชื่อสถาบันดังกล*าว ก.ต. รับรองแล!วหรือไม*รับรอง
(รายชื่อคุณวุฒิและสถาบันที่ ก.ต. รับรองดูได!จากเว็บไซตที่ใช!ในการสมัครหรือเว็บไซตของสํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมเท*านั้น)
ใบสมัครข!อ 9 ให!ผู!สมัครระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบไล*ได!ความรู!ชั้นเนติบัณฑิตว*าสอบไล*ได!สมัยที่เท*าใด
ปeการศึกษาใดและให!ระบุวันเดือนปeให!ชัดเจน
ใบสมัครข!อ 10 ให!ผู!สมัครระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเป0นสามัญสมาชิกแห*งเนติบัณฑิตยสภาว*าเป0นสามัญ
สมาชิกเมื่อใดโดยต!องระบุวันเดือนปeที่ปรากฏตามหนังสือรับรองการเป0นสมาชิกและเลขที่หนังสือของสํานักอบรม
เนติบัณฑิตยสภาให!ชัดเจน และหนังสือรับรองดังกล*าวต!องออกให!ไม*เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครและต!องไม*เคย
ใช!หนังสือรับรองฉบับดังกล*าวในการสมัครสอบของหน*วยงานอื่น
ใบสมัครข!อ 11 ให!ระบุอาชีพปgจจุบันของผู!สมัคร พร!อมทั้งตําแหน*งงาน สถานที่ที่ประกอบอาชีพและข!อมูล
ที่เกี่ยวข!องให!ชัดเจน
๘

ใบสมั ค รข! อ 12 ให! ผู! ส มั ครเลื อกสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายที่ จ ะใช! ส มั ค รสอบในครั้ ง นี้ โดยทํ า
เครื่องหมาย
หน!าข!อที่ต!องการเลือก พร!อมกรอกรายละเอียดให!ชัดเจน (สามารถเลือกได!มากกว*า 1 ข!อ)
ข!อ 12.1 - 12.8 เป0นวิชาชีพที่ให!ผู!สมัครเลือกว*าจะใช!สิทธิในข!อใด เริ่มตั้งแต*เมื่อใด สิ้นสุดลงเมื่อใดและ
มีผลการปฏิบัติหน!าที่มาแล!วกี่เรื่อง
*ในกรณีที่ข!อ 12.1 – 12.8 ไม*มีวิชาชีพที่ผู!สมัครประสงคจะใช!สิทธิ ให!ผู!สมัครเลือกใน ข!อ 12.9 (หรืออาจ
กดปุdมเพิ่มเติมได!อีกหากมีมากกว*า 1 สิทธิ) ว*าจะใช!สิทธิประกอบวิชาชีพใด เริ่มตั้งแต*เมื่อใดและสิ้นสุดลงเมื่อใด
**ผู!สมัครเก*าซึ่งเคยมีสิทธิสอบสนามใหญ*แล!วที่เลือกใช!สิทธิประกอบวิชาชีพใดโดยที่ในวันสมัครยังคงประกอบ
วิชาชีพนั้น ให!เลือกวันที่ตนเองสมัครสอบเป0นวันเดือนปeที่สิ้นสุดสําหรับการกรอกใบสมัครข!อนี้ แต*ในกรณีที่
ผู!สมัครเลือกใช!สิทธิประกอบวิชาชีพใดและป9จจุบันไม*ได!ประกอบวิชาชีพนั้นแล!วให!ใส*วันที่สิ้นสุดการประกอบ
วิชาชีพนั้นตามข!อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข!อง
***เฉพาะผู!สมัครใหม*ที่ยังไม*เคยสอบสนามใหญ*เท*านั้น เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาของสิทธิ
ประกอบวิชาชีพของท*าน (นับอายุงาน) หากในวันสมัครท*านยังคงใช!สิทธิประกอบวิชาชีพนั้นๆอยู* ให!ท*าน
กรอกวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของวิชาชีพเป0น “วันที่ 31 สิงหาคม 2560” ได! แม!ว*าในข!อเท็จจริงท*านจะไม*ได!
กรอกใบสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ก็ตาม
ตัวเลือกในข!อ ๑๒ ซึ่งเป0นเรื่องสิทธิประกอบวิชาชีพที่ใช!สมัครนั้น ตัวเลือกที่ปรากฏจะเป0นตัวเลือกที่เป0น
สิทธิประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว!ในพระราชบัญญัติ ฯ และระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข!อง
หมายเหตุ หากผู!สมัครเคยสมัครโดยใช!สิทธิประกอบวิชาชีพที่นอกเหนือจากที่ระบุไว!ในพระราชบัญญัติ ฯ
และระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข!อง และ ก.ต. เคยพิจารณารับรองให!ท*านมีสิทธิสอบแล!ว ให!เลือกตัวเลือก “วิชาชีพที่มิได!
อยูในระเบียบ ฯ แตข!าพเจ!าเปนผู!สมัครเกาที่ ก.ต. มีมติให!มีสิทธิสอบโดยใช!วิชาชีพดังกลาวแล!ว (ระบุ)....”
หมายเหตุ หากผู! ส มั ค รประสงคจะสมั ค รโดยใช! สิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ น อกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว! ใ น
พระราชบัญญัติ ฯ และระเบีย บ ฯ ที่เกี่ยวข!อง ซึ่ง จํา เป0น ต!องให! ก.ต. พิจ ารณารับ รอง ให!เลือกตัวเลือก
“วิชาชีพที่มิได!อยูในระเบียบ ฯ และต!องยื่นเอกสารให! ก.ต. รับรองในครั้งนี้ (ระบุ)....”
ใบสมั ค รข! อ 13 ในกรณี ที่ ผู! ส มั ค รได! เ ดิ น ทางออกนอกประเทศไทยระหว* า งใช! สิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางกฎหมายตาม ข!อ 12 ให!กรอกวันเดือนปeและระยะเวลาที่ออกนอกประเทศไทยทั้งหมดให!ชัดเจน (อาจกด
ปุdมเพิ่มเติมได!อีกหากมีมากกว*า 1 ครั้ง) (ให!กรอกข!อมูลการเดินทางออกนอกประเทศไทย เฉพาะช*วงเวลาที่อยู*
ระหว*างการนับอายุงานเพื่อสมัครสอบ ฯ ทั้งนี้เพื่อเป0นการตรวจสอบข!อเท็จจริงว*าระหว*างที่ผู!สมัครอยู*ระหว*าง
การนับระยะเวลาในการใช!สิทธิประกอบวิชาชีพ หรืออายุงานเพื่อสมัครสอบนั้น ได!มีการเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรอันเป0นเหตุให!อายุงานถูกตัดทอนไปหรือไม* เท*านั้น)
หมายเหตุ หากเป0นกรณีที่เป0นการท*องเที่ยวตามปกติไมต!องนํามากรอกข!อมูลในใบสมัคร
๙

ใบสมัครข!อ 14 ประวัติการสมัคร
ข!อควรระวัง การกรอกประวัติการสมัครจําเป0นต!องใช!ความระมัดระวังโดยเฉพาะประเด็นการมีสิทธิสอบ
หรือไม*มีสิทธิสอบที่ผ*านมา หากไม*กรอกข!อมูลตามที่เป0นจริง ถือเป0นการปกป:ดข!อเท็จจริง ผู!สมัครที่เคยสมัคร
สอบมาแล!วหลายสนามสอบต!องกรอกข!อมูลในส*วนนี้ ให!ครบถ!วน
14.1 กรณีผู!สมัครที่ไมเคยสมัครสอบคัดเลือก (สนามใหญ) มากอน (แม!จะเคยสมัครสอบสนามเล็กหรือ
สนามจิ๋ว) ให!ทําเครื่องหมาย ในช*อง “สมัครใหม*”
14.2 กรณีผู!สมัครที่เคยสมัครสอบคัดเลือก (สนามใหญ) ให!ทําเครื่องหมาย ในช*อง “เคยสมัครสอบ
คัดเลือก (สนามใหญ*)” และกรอกรายละเอียดให!ชัดเจน
14.3 กรณีผู! สมัค รที่เ คยสมัค รทดสอบความรู! (สนามเล็ ก) ตามมาตรา 28(2) (ก) – (ช) ให!ทํ า
เครื่องหมาย ในช*อง “เคยสมัครทดสอบความรู! (สนามเล็ก)” พร!อมกรอกรายละเอียดให!ชัดเจน
14.4 กรณี ผู! ส มั ค รที่ เ คยสมั ค รทดสอบความรู! (สนามจิ๋ ว ) ตามมาตรา 28 (2) (ก) (ข) ให! ทํ า
เครื่องหมาย ในช*อง “เคยสมัครทดสอบความรู! (สนามจิ๋ว)” พร!อมกรอกรายละเอียดให!ชัดเจน
ใบสมั ค รข! อ 15 ให! ผู! ส มั ค รแจ! ง ประวั ติ เ กี่ ย วกั บ คดี (ถ! า มี ) โดยทํ า เครื่ อ งหมาย ว* า เคยถู กกล* าวหา
หรือถูกฟbอง หรือต!องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลให!ลงโทษใน คดีแพ*ง / อาญา / ปกครอง ใดหรือไม* ทั้งกรณี
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล แม!ว*าจะได!รับการล!างมลทิน
แล!ว หรือได!รับการรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย*างอื่น พร!อมระบุรายละเอียดให!ชัดเจน หากไม*
กรอกข!อมูลตามที่เป0นจริง จะถือเป0นการปกป:ดข!อเท็จจริง (เฉพาะกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษให!แจ!งในใบสมัครข!อนี้เท*านั้น ไม*ต!องส*งเอกสารประกอบการสมัครภายหลังสมัครแล!ว)
(ระบบการรับสมัครสามารถรับข!อมูลคดีได!ไม*เกิน 5 เรื่อง เรื่องละไม*เกิน 500 ตัวอักษร หากผู!สมัครมี
ข!อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่ต!องแจ!งมากกว*า 5 เรื่อง ต!องดําเนินการจัดทําบันทึกชี้แจงเพิ่มเติมพร!อมแนบใบสมัคร
ว*าท*านมีคดีมากกว*า 5 เรื่องเป0นคดีเรื่องใดมีรายละเอียดอย*างไร โดยส*งเอกสารมาตามที่อยู*ท!ายคู*มือนี้)
ใบสมั ค รข! อ 16 ให! ผู! ส มั ครทํ า เครื่ องหมาย ว* า เคยถู ก กล*า วหาหรือ ลงโทษในกรณีก ระทํ า ผิด วิ นั ย /
จริยธรรม/จรรยาบรรณ หรือไม* พร!อมระบุรายละเอียดให!ชัดเจน หากไม*กรอกข!อมูลตามที่เป0นจริง จะถือเป0น
การปกป:ดข!อเท็จจริง
(ระบบการรับ สมัครสามารถรับข!อมู ล เกี่ย วกับการถูกกล* าวหาหรือลงโทษในกรณีก ระทํา ผิ ดวินัย /
จริยธรรม/จรรยาบรรณได!ไม*เกิน 3 เรื่อง เรื่องละไม*เกิน 500 ตัวอักษร หากผู!สมัครมีข!อเท็จจริงที่ต!องแจ!ง
มากกว*า 3 เรื่อง ต!องดําเนินการจัดทําบันทึกชี้แจงเพิ่มเติมพร!อมแนบใบสมัครว*าท*านมีกรณีกระทําผิดวินัย/
จริยธรรม/จรรยาบรรณมากกว*า 3 เรื่องเป0นเรื่องใดมีรายละเอียดอย*างไรบ!าง โดยส*งเอกสารมาตามที่อยู*ท!าย
คู*มือนี้)

๑๐

ใบสมัครข!อ 17 ให!ทําเครื่องหมาย

วิชาเลือกที่ผู!สมัครประสงคจะใช!ในการสอบครั้งนี้เพียง 1 ช*องเท*านั้น

ใบสมัครข!อ 18 ให!ระบุรายละเอียดของใบรับรองแพทยที่ผู!สมัครได!ไปตรวจร*างกายให!ชัดเจน
ใบสมัครข!อ 19 ระบบคอมพิวเตอรจะแสดงเลขที่ใบเสร็จ/เลขที่อ!างอิง 1 ให!โดยอัตโนมัติ โดยให!ผู!สมัครกรอก
วันเดือนปeที่ปรากฏในหลักฐานการชําระค*าธรรมเนียมสมัครสอบที่ได!รับหลังจากไปชําระเงินกับธนาคาร
ใบสมัครข!อ 20 ให!ทําเครื่องหมาย ว*าผู!สมัครเป0นผู!สมัครประเภทที่ต!องส*งหลักฐานประกอบการสมัคร
มายังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ตามขั้นตอนที่ 4 หรือไม*
(ผู!สมัครต!องอ*านคู*มือการสมัครขั้นตอนที่ 4 และพิจารณาด!วยตนเองว*าท*านเป0นผู!สมัครประเภทที่ต!อง
ส*งเอกสารประกอบการสมัครหรือไม*)

เมื่อกรอกใบสมัครครบถ!วนแล!ว
*** เมื่อผู!สมัครกรอกข!อมูลในใบสมัครครบถ!วนแล!วให!ทําเครื่องหมาย
ปรากฏหน!าจอ กดปุdม “บันทึกการแก!ไข” แล!วกดปุdม “ถัดไป”

ในช*องรับรองตนเอง ใส*รหัสที่

**** ตรวจทานข!อมูลให!ถูกต!อง ถ!าต!องการแก!ไขให!กดปุdม “แก!ไข”
ถ!าข!อมูลที่ผู!สมัครกรอกในใบสมัครถูกต!องครบถ!วนแล!วให!กดปุdม “สงใบสมัคร”
จากนั้นจะมีกล*องข!อความปรากฏเพื่อถามท*านว*า “คุณต!องการออกจากเว็บไซตนี้ใช*ไหม” หากท*าน
ประสงคจะส*งใบสมัครให!เลือก “ออก”
ถ!าสงใบสมัครสมบูรณ5แล!วจะมีหมายเลขใบสมัครปรากฏที่มุมบนด!านขวาของใบสมัคร

๑๑

ขั้นตอนที่ ๔ การสงหลักฐานประกอบการสมัคร
(สําหรับผู!สมัครกรณีดงั ตอไปนี้เทานั้น)

ผู!สมัครที่ต!องสงหลักฐานประกอบการสมัคร ได!แก
1. ผู!ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู!ฯ แตยังไมมีสิทธิสอบ
ทั้งสองประเภทหรือยังไมมีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง
(กรณีผู!สมัครที่ ก.ต. เคยพิจารณาให!เป0นผู!ไม*มีสิทธิสอบ แต*ในการสมัครครั้งถัดมา ก.ต. ได!
พิจารณาให!มีสิทธิสอบแล!วทุกประเภท ไม*ต!องส*งหลักฐานประกอบการสมัคร แต*ต!องแจ!งในการกรอกใบสมัคร
ให!ครบถ!วนว*าเคยไม*มีสิทธิสอบประเภทใด เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาให!มีสิทธิสอบแล!วเมื่อการสอบ
สนามใด ปe พ.ศ. ใด เป0นต!น)

2. ผู!ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ หรือสมัครทดสอบความรู! ฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแล!ว
แตการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ครั้งนี้ใช!คุณสมบัติใหมในการสมัคร ฯ โดยที่คุณสมบัติใหม
ดังกลาว ก.ต. ยังไมเคยรับรอง
เช*น ในการสมัครครั้งนี้ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม*ได!ระบุไว!ในพระราชบัญญัติ ฯ หรือระเบียบที่
เกี่ยวข!องหรือใช!วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. ยังไม*เคยรับรอง ฯลฯ แม!ว*าจะเป0นผู!สมัครเก*าที่เคยมีสิทธิ
สอบแล!วก็ต!องส*งหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมมายังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายใน
กําหนดระยะเวลาด!วย

๓. ผู!สมัครใหมในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไม
เคยรับรอง หรือใช!สิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่นตาม ข!อ ๓/๑ แหงระเบียบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมวาด!วยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
กล*าวคือ ผู!สมัครใหม*ที่ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม*ได!ระบุไว!ในพระราชบัญญัติหรือระเบียบ ดังต*อไปนี้

3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการฝlายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
สวนที่ 2 การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู! และการคัดเลือกพิเศษ
๑๒

3.2 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาด!วยการสมัคร การสอบคัดเลือก
และการทดสอบความรู! เพื่ อบรรจุ เป นข! า ราชการตุ ล าการในตํ าแหนงผู! ช วยผู! พิ พากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
3.3 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาด!วยกําหนดการประกอบ
วิ ช าชี พ อยางอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กฎหมายและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การประกอบวิ ช าชี พ
พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือระเบียบที่เกี่ยวข!องอื่น ๆ
4. ผู!สมัครใหมในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของ
สถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง ตามข!อ ๓(๑๑) แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุ ติธรรมวาด!ว ยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ ยวเนื่ องกั บกฎหมายและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
๕. ผู!สมัครที่เคยถูกกลาวหา หรือถูกฟ]อง หรือต!องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล
ให!ลงโทษใน คดีแพง/อาญา/ปกครอง ทุกกรณี แม!วาได!รับการล!างมลทินแล!ว ให!ยื่นให!
ครบถ!วน (ถ!าหากได!รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมทั้ง
ฐานละเมิดอํานาจศาลก็ให!ยื่นไว!ด!วย)
* (เฉพาะกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษให!ระบุรายละเอียดไว!ในใบสมัคร
ข!อ 15 ก็เป0นการเพียงพอแล!ว ไม*ต!องส*งเอกสารประกอบการสมัครภายหลังสมัครตามขั้นตอนที่ 4 นี้อีก)

(หากคดีใดผู!สมัครเคยยื่นให! ก.ต. พิจ ารณาแล!ว และ ก.ต.ได!พิจารณาเห็นว*าไม*ขาด
คุณสมบัติจึงให!เป0นผู!มีสิทธิสอบแล!ว ผู!สมัครไม*ต!องส*งหลักฐานประกอบการสมัครสําหรับคดี
นั้น เพียงแต*ต!องระบุไว!ในใบสมัครข!อ 15 เท*านั้น)
6. กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว!ข!างต!นซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน
ข!าราชการตุลาการในตําแหนงผู!ชวยผู!พิพากษา ประจําป. พ.ศ. 2560 เห็นสมควร
เพื่อประโยชน5ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ทั้งนี้จะได!แจ!งรายละเอียดที่เว็บไซต5ของ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑๓

การสงหลักฐานประกอบการสมัคร
กรณีการสมัครสอบคัดเลือก ฯ (สนามใหญ)
* (ผู! ส มัค รกรณี ต*อไปนี้ ต!องส* ง หลัก ฐานประกอบการสมั คร ผู! สมั ครที่ ไม*อยู*ในกรณีดัง กล* า วไมต! อง
ส*งหลักฐานประกอบการสมัครใด ๆ ไปยังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เว!นแต*จะมีเหตุจําเป0น
เป0นกรณีพิเศษที่ต!องเสนอให! ก.ต. พิจารณา)

1. ผู!ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู!ฯ แตยังไมมีสิทธิสอบ
ทั้งสองประเภทหรือยังไมมีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง
1.1 บันทึกแจ!งรายละเอียดเกี่ยวกับการไม*มีสิทธิสอบในทุกสนามของผู!สมัคร (ซึ่ง ณ ป9จจุบันยังคง
ไม*มีสิทธิสอบสนามนั้น ๆ อยู* พร!อมเหตุผลของการไม*มีสิทธิสอบ เพื่อเสนอ ก.ต. พิจารณา (ผู!สมัครร*างบันทึก
ด!วยตนเองพร!อมข!อเท็จจริงที่เกี่ยวข!องให!ครบถ!วน)
1.2 ใบสมัครสอบคั ดเลื อก ฯ ผู! ช* วยผู! พิพ ากษา พ.ศ. 2560 (พิ ม พจากระบบรั บสมั ค รทาง
อินเทอรเน็ต)
1.3 รายงาน เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล*าวซึ่งผู!สมัครเห็นว*าเป0น
สาระสําคัญที่จะทําให! ก.ต. พิจารณาให!เป0นผู!มีสิทธิสอบ
1.4 หลักฐานอื่นใดที่เป0นประโยชนต*อการพิจารณา

๒. ผู!ที่เคยสมัครสอบคัดเลือ ก ฯ หรือสมัครทดสอบความรู! ฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแล!ว
แตการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ครั้งนี้ใช!คุณสมบัติใหมในการสมัคร ฯ โดยที่คุณสมบัติใหม
ดังกลาว ก.ต. ยังไมเคยรับรอง
กรณี ใช! สิ ทธิ ประกอบวิ ช าชี พทางกฎหมาย/คุ ณสมบั ติ อื่ นใด ซึ่ ง ก.ต. ยั งไม* รั บรอง
ให!ยื่นเอกสารดังต*อไปนี้
2.1 บันทึกขอใช!และขอให!รับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ เพื่อเสนอ ก.ต. (ผู!สมัครร*างบันทึกด!วยตนเอง
พร!อมข!อเท็จจริงที่เกี่ยวข!องให!ครบถ!วน)
*** สําหรับผู!สมัครที่ใช!คุณสมบัติใหม*อื่น ๆ ที่ไม*ใช*สิทธิประกอบวิชาชีพใหม* แล!วแต*กรณี ให!ทําบันทึก
พร!อมส*งหลักฐานที่เกี่ยวข!องกับคุณสมบัตินั้น ๆ มายังสํานัก ก.ต. ภายในกําหนดเวลา
2.2 ใบสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ฯ ผู! ช* ว ยผู! พิ พ ากษา พ.ศ. 2560 (พิ ม พจากระบบรั บ สมั ค รทาง
อินเทอรเน็ต)
2.3 กรณีรับราชการให!ส*งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาด!วย
๑๔

2.4 กรณีเป0นหรือเคยเป0นลูกจ!างในหน*วยงานของรัฐ ให!ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน*วยงานมาด!วย
2.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใช!แบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผู!สมัคร
ได!ปฏิบัติงานด!านกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
2.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป0นลูกจ!างให!ใช!สําเนาคําสั่งเข!าปฏิบัติงานหรือสัญญาจ!าง)
2.7 โครงสร!างหน*วยงาน
2.8 คําบรรยายลักษณะงาน
2.9 มาตรฐานกําหนดตําแหน*ง
2.10 กฎหมายที่เกี่ยวข!อง เช*น พ.ร.บ.จัดตั้งหน*วยงาน ฯลฯ
2.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเข!ามาดํารงตําแหน*งดังกล*าวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
ว*าตําแหน*งดังกล*าวต!องมีคุณสมบัติอย*างไร และปฏิบัติหน!าที่เกี่ยวข!องกับกฎหมายหรือไม* อย*างไร (ถ!ามี)
๒.12 หลักฐานอื่นใดที่เป0นประโยชนต*อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

๓. ผู!สมัครใหมในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไม
เคยรับรอง หรือใช!สิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่นตาม ข!อ ๓/๑ แหงระเบียบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมวาด!วยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
กล*าวคือ ผู!สมัครใหม*ที่ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม*ได!ระบุไว!ในพระราชบัญญัติหรือ
ระเบียบ ดังต*อไปนี้
- พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข! า ราชการฝd า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2543
ส*วนที่ 2 การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู! และการคัดเลือกพิเศษ
- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว*าด!วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และ
การทดสอบความรู!เพื่อบรรจุเป0นข!าราชการตุลาการในตําแหน*งผู!ช*วยผู!พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว*าด!วยกําหนดการประกอบวิชาชีพ
อย*างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข!องอื่น ๆ

๑๕

กรณีใช!สิทธิประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม*ได!ระบุไว!ในพระราชบัญญัติหรือระเบียบข!างต!น
ให!ยื่นเอกสารดังต*อไปนี้
3.1 บันทึกขอใช!และขอให!รับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต. (ผู!สมัครร*างบันทึกด!วยตนเอง
พร!อมข!อเท็จจริงที่เกี่ยวข!องให!ครบถ!วน)
3.2 ใบสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ฯ ผู! ช* ว ยผู! พิ พ ากษา พ.ศ. 2560 (พิ ม พจากระบบรั บ สมั ค รทาง
อินเทอรเน็ต)
3.3 กรณีรับราชการให!ส*งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาด!วย
3.4 กรณีเป0นหรือเคยเป0นลูกจ!างในหน*วยงานของรัฐ ให!ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน*วยงานมาด!วย
3.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใช!แบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผู!สมัคร
ได!ปฏิบัติงานด!านกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
3.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป0นลูกจ!างให!ใช!สําเนาคําสั่งเข!าปฏิบัติงานหรือสัญญาจ!าง)
3.7 โครงสร!างหน*วยงาน
3.8 คําบรรยายลักษณะงาน
3.9 มาตรฐานกําหนดตําแหน*ง
3.10 กฎหมายที่เกี่ยวข!อง เช*น พ.ร.บ.จัดตั้งหน*วยงาน ฯลฯ
3.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเข!ามาดํารงตําแหน*งดังกล*าวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
ว*าตําแหน*งดังกล*าวต!องมีคุณสมบัติอย*างไร และปฏิบัติหน!าที่เกี่ยวข!องกับกฎหมายหรือไม* อย*างไร (ถ!ามี)
3.12 หลักฐานอื่นใดที่เป0นประโยชนต*อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

4. ผู!สมัครใหมในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่ใช!สิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของ
สถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง ตามข!อ ๓(๑๑) แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุ ติธรรมวาด!ว ยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ ยวเนื่ องกั บกฎหมายและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
( วิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงินดังกล*าว แม!ว*าตําแหน*งที่ใช!สมัครจะเคยมีผู!สมัครรายอื่นใช!ในการ
สมัครและมีสิทธิสอบแล!วก็ตาม เนื่องจากสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงินนั้น ก.ต. จะพิจารณาเป0น
รายกรณี )

กรณีใช!สิทธิประกอบวิชาชีพเป0นพนักงานของสถาบันการเงิน ฯ ตามข!อ ๓(๑๑) แห*ง
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว*าด!วยกําหนดการประกอบวิช าชีพอย*างอื่นที่
๑๖

เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให!ยื่นเอกสาร
ดังต*อไปนี้
4.1 บันทึกขอใช!และขอให!รับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต. (ผู!สมัครร*างบันทึกด!วยตนเอง
พร!อมข!อเท็จจริงที่เกี่ยวข!องให!ครบถ!วน)
4.2 ใบสมัครสอบคัดเลือก ฯ ผู!ช*วยผู!พิพากษา พ.ศ. 2560 (พิมพจากระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ต)
4.3 กรณีรับราชการให!ส*งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาด!วย (ถ!ามี)
4.4 กรณีเป0นหรือเคยเป0นลูกจ!างในหน*วยงานของรัฐ ให!ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน*วยงานมาด!วย (ถ!ามี)
4.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ (ใช!แบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผู!สมัคร
ได!ปฏิบัติงานด!านกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
4.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป0นลูกจ!างให!ใช!สําเนาคําสั่งเข!าปฏิบัติงานหรือสัญญาจ!าง)
4.7 โครงสร!างหน*วยงาน
4.8 คําบรรยายลักษณะงาน
4.9 มาตรฐานกําหนดตําแหน*ง
4.10 กฎหมายที่เกี่ยวข!อง เช*น พ.ร.บ.จัดตั้งหน*วยงาน ฯลฯ
4.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเข!ามาดํารงตําแหน*งดังกล*าวนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
ว*าตําแหน*งดังกล*าวต!องมีคุณสมบัติอย*างไร และปฏิบัติหน!าที่เกี่ยวข!องกับกฎหมายหรือไม* อย*างไร (ถ!ามี)
4.12 หลักฐานอื่นใดที่เป0นประโยชนต*อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

๕. ผู!สมัครที่เคยถูกกลาวหา หรือถูกฟ]อง หรือต!องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล
ให!ลงโทษใน คดีแพง/อาญา/ปกครอง ทุกกรณี แม!วาได!รับการล!างมลทินแล!ว ให!ยื่นให!
ครบถ!วน (ถ!าหากได!รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมทั้ง
ฐานละเมิดอํานาจศาลก็ให!ยื่นไว!ด!วย)
* (เฉพาะกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษให!ระบุรายละเอียดไว!ในใบสมัคร
ข!อ 15 ก็เป0นการเพียงพอแล!ว ไม*ต!องส*งเอกสารประกอบการสมัครภายหลังสมัครตามขั้นตอนที่ 4 นี้อีก)

(หากคดีใดผู!สมัครเคยยื่นให! ก.ต. พิจ ารณาแล!ว และ ก.ต.ได!พิจารณาเห็นว*าไม*ขาด
คุณสมบัติจึงให!เป0นผู!มีสิทธิสอบแล!ว ผู!สมัครไม*ต!องส*งหลักฐานประกอบการสมัครสําหรับคดี
นั้น เพียงแต*ต!องระบุไว!ในใบสมัครข!อ 15 เท*านั้น)
ผู!สมัครกรณีดังกล*าวให!ยื่นเอกสารดังต*อไปนี้
๑๗

5.1 บันทึกแจ!งรายละเอียดเกี่ยวกับถูกกล*าวหา หรือถูกฟbอง หรือต!องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล
ให!ลงโทษในคดีแพ*ง/อาญา/ปกครอง ทุกกรณี แม!ว*าได!รับการล!างมลทินแล!ว หรือได!รับการรอการลงโทษหรือ
รอการกําหนดโทษหรือโทษอย*างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล เพื่อเสนอ ก.ต. (ผู!สมัครร*างบันทึกด!วยตนเอง
พร!อมข!อเท็จจริงที่เกี่ยวข!องให!ครบถ!วน)
5.2 ใบสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ฯ ผู! ช* ว ยผู! พิ พ ากษา พ.ศ. 2560 (พิ ม พจากระบบรั บ สมั ค รทาง
อินเทอรเน็ต)
5.3 รายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟbอง, คําให!การ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
(กรณีอยู*ในชั้นพนักงานสอบสวนให!ส*งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู*ในชั้นพนักงานอัยการให!
ยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ)
5.4 หลักฐานอื่นใดที่เป0นประโยชนต*อการพิจารณา

6. กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว!ข!างต!นซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน
ข!าราชการตุลาการในตําแหนงผู!ชวยผู!พิพากษา ประจําป. พ.ศ. 2560 เห็นสมควร
เพื่อประโยชน5ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ทั้งนี้จะได!แจ!งรายละเอียดที่เว็บไซต5ของ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
6.1 บันทึกแจ!งรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล*าวเพื่อเสนอ ก.ต. พิจารณา (ผู!สมัครร*างบันทึกด!วย
ตนเองพร!อมข!อเท็จจริงที่เกี่ยวข!องให!ครบถ!วน)
6.2 ใบสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ฯ ผู! ช* ว ยผู! พิ พ ากษา พ.ศ. 2560 (พิ ม พจากระบบรั บ สมั ค รทาง
อินเทอรเน็ต)
6.3 รายงาน เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล*าว
6.4 หลักฐานอื่นใดที่เป0นประโยชนต*อการพิจารณา

๑๘

การสงบันทึกพร!อมเอกสารหลักฐานหรือข!อเท็จจริงดังกลาวข!างต!น ให!สง
ภายใน ๗ วันนับแตวันลงทะเบียนสมัครเสร็จสมบูรณ5 โดยสงทางไปรษณีย5ซึ่งจะถือ
ตราประทับไปรษณีย5เปนสําคัญหรือสงด!วยตนเองได!ที่
----------------------------------------------------------------------

สวนสรรหาและการสอบ สํ า นั ก คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
ศู น ย5 ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้ น ๕
ถนนแจ!งวัฒนะ แขวงทุงสองห!อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ผู!สมัครต!องลงนามรับรองความถูกต!องและระบุหมายเลขใบสมัครของตนไว!
บริเวณหน!าแรกของเอกสารนั้น ๆ พร!อมระบุจํานวนหน!าทั้งหมดของเอกสารแตละ
ฉบับด!วย
****การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตนถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูก ตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบั ญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส) พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบเจตนา
กรอกขอมู ล อั น เปนเท็ จ อาจมี ค วามผิ ด ทางอาญาฐานแจงความอั น เปนเท็ จ
ตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และอาจถือเปนผูขาด
คุณสมบัติ ฯ เนื่องจากเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย

สวนสรรหาและการสอบ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
สํานักงานศาลยุติธรรม

๑๙

