สนามจิ๋ว
คูมือสําหรับผูสมัครทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเป#นขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
ประจําป. พ.ศ. 2560
เฉพาะผูสมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก)(ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (สนามจิว๋ )
* ผูสมั ค รตองใชความระมัด ระวัง ในการกรอกใบสมั ค รและตรวจสอบความถู ก ตองกอน
ดําเนินการสงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัครไมถูกตอง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี
** ขอมูลในใบสมัครของท+านเป1นสิ่งซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ จะพิจารณาใน
เบื้องตน จึงมีความสําคัญและมีผลต+อการพิจารณาคุณสมบัติ โปรดใหความสําคัญต+อการกรอกขอมูลและ
การลงทะเบียนสมัครสอบ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําอย+างเคร+งครัดเพื่อประโยชนของตัวท+านเอง
*** ลงทะเบียนสมัครสอบผ+านทางระบบอินเทอรเน็ตเพียงช+องทางเดียวเท+านั้น
**** เพื่อไม+ใหเกิดป9ญหาการลงทะเบียนสมัคร ผูสมัครตองกรอกใบสมัครดวยตัวท+านเอง และไม+
ควรลงทะเบียนสมัครในวันและเวลาใกลป:ดรับสมัคร เนื่องจากระบบการรับสมัครทางอินเทอรเน็ตจะป;ด
ดําเนินการทันทีในเวลา 16.30 น. ของวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเป#นวันสุดทายของการ
รับสมัคร ผูสมัครตองกรอกขอมูลใบสมัครและลงทะเบียนสมัครก+อนวันและเวลาดังกล+าว (ผูสมัครที่ชําระ
เงินค+าธรรมเนียมสมัครแลวแต+ไม+ลงทะเบียนสมัครก+อนวันเวลาดังกล+าวถือว+าการสมัครไม+สมบูรณและไม+
สามารถสมัครได)
***** กําหนดวัน สอบโดยประมาณ ชวงเดือนมีน าคมถึงเมษายน ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถ
ติดตามขอมูล วัน เวลา และสถานที่สอบผ+านทางเว็บไซตของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ที่ http://www.ojc.coj.go.th หรือ ที่ http://ojc.job.thai.com
การลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู ฯ (สมัครทางอินเทอรเน็ต) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอรเน็ต (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอรเน็ต (สําหรับผูสมัครทุกคน)
ขั้นตอนที่ 4 การส+งหลักฐานประกอบการสมัคร (เฉพาะผูสมัครบางราย ทั้งนี้ ดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 4)
**การพิจารณาวาเปนผูสมัครเกาหรือผูสมัครใหม ใหพิจารณาแยกแตละประเภทสนาม (สนามใหญ/สนามเล็ก/สนามจิ๋ว)
ทั้งนี้ แมผูสมัครจะเคยเปนผูสมัครเกาในสนามใดสนามหนึ่งแลว แตยังไมเคยสมัครสนามอื่น ใหถือวาเปนผูสมัครใหมในสนามนั้น**
๑

ขัน้ ตอนที่ ๑ เตรียมเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร0เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
ก. นอกจากหลักฐานสวนตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส/การหยา การ
ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (กรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ
ใหผูสมัครแปลเป#นภาษาไทยพรอมกับรับรองคําแปลดังกลาวดวย) ฯลฯ แลว เอกสารอื่นที่ผูสมัครทุกคน
ตองมีกอนการสมัครเพื่อใชเป#นขอมูลสําหรับกรอกใบสมัครทางอินเทอรXเน็ต มีดังนี้
1. ใบรับรองแพทยX (สําหรับผูสมัครทุกคน) ใหผูสมัครดาวนโหลดใบรับรองแพทยตามแบบที่ ก.ต. กําหนด
ไดจากเว็บไซตการรับสมัครที่ https://ojc.job.thai.com (เลือกดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร) แลวนํา
ใบรับรองแพทยดังกล+าวไปยังโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อใหแพทยของโรงพยาบาลแห+งนั้นตรวจร+างกาย
ตามรายละเอียดที่ระบุไว โดยใหแพทยผูตรวจกรอกรายละเอียดและลงนาม ทั้งนี้ใบรับรองแพทยดังกล+าวตอง
ออกใหไม+เกิน 3 เดือนนับถึงวันลงทะเบียนสมัคร (หามใชใบรับรองแพทย1ที่ออกโดยคลินิกหรือที่อื่นที่ไมใช
โรงพยาบาล)
2. ใบรับรองสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา (สําหรับผูสมัครทุกคน) ออกใหไม+เกิน 6 เดือนนับถึงวัน
สมัครและตองไม+ใชใบรับรองฉบับดังกล+าวในการสมัครสอบของหน+วยงานอื่น
3. ประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาหรือใบรับรองวาเป#นผูสอบไล
ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(กรณีที่ใชใบรับรองว+าเป1นผูสอบไล+ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห+งเนติบัณฑิตยสภา
ใบรับรองดังกล+าวตองออกใหไม+เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)
4. หนังสือรับรองการเป#นทนายความที่ออกโดยสภาทนายความ กรณีผูสมัครใหม ที่ใชสิทธิประกอบ
วิชาชีพทนาย (ผูที่ไมเคยสมัครทดสอบความรู ฯ มากอน) (ออกใหไม+เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ไม+ว+าจะเป1น
ประเภทตลอดชีพหรือไม+ หรือยังไม+หมดอายุก็ตามตองออกใหไม+เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครดวย)
(สามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)
5. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย แบงเป#น ๓ กรณีดังนี้
(สามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพฯไดจาก https://ojc.job.thai.com
แลวเลือก “ดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร”)

๒

5.1 กรณีผูสมัครใหม (ผูที่ไมเคยสมัครทดสอบความรู ฯ (สนามจิ๋ว) มากอน) ใชหนังสือรับรองการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามแบบที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งผูสมัครสามารถดาวนโหลดหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายไดจากเว็บไซตการรับสมัคร (หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตองออกใหไม+เกิน
6 เดื อนนั บ ถึง วั น สมั คร ยกเวนหนัง สื อรับ รองวิ ช าชี พ ทนายความตามแบบ 15 ทายระเบี ย บเดิ ม
(ใบเก็บคดี) ที่ไม+มีกําหนดอายุการใชงาน แต+ตองสามารถอ+านไดอย+างชัดเจนและไม+มีการแกไข)
5.2 กรณีผูสมัครเกาที่มีสิทธิสอบ (ผูที่เคยสมัครทดสอบความรู ฯ (สนามจิ๋ว) มากอนและมีสิทธิ
สอบ) ใหใชขอมูลและรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเดิมที่เคยใช
ในการสมัครสอบครั้งก+อนได
๕.๓ กรณีผูสมัครเกาที่ไมมีสิทธิสอบเนื่องจากสาเหตุดานสิทธิประกอบวิชาชีพ (ผูที่เคยสมัคร
ทดสอบความรู ฯ (สนามจิ๋ว) แตไมมีสิทธิสอบเนื่องจากสาเหตุดานสิทธิประกอบวิชาชีพ) ใหใชหนังสือ
รับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่ออกใหไม+เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ยกเวนหนังสือรับรองวิชาชีพ
ทนายความตามแบบ 15 ทายระเบียบเดิม (ใบเก็บคดี) ที่ไม+มีกําหนดอายุการใชงาน แต+ตองสามารถอ+านได
อย+างชัดเจนและไม+มีการแกไข)
๖. สําหรับผูสมัครใหมในการทดสอบความรู ฯ (สนามจิ๋ว) ที่สมัครโดยใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต.
ยังไมไดรับรอง ใหเตรียมเอกสารดังต+อไปนี้
๖.1 บันทึกขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
๖.2 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพอย+างอื่น ฯ แบบ
ตามขอ 3/1 วรรคสอง ซึ่งผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกันหรือเทียบ
ไดกับ วิ ช าชีพ ตามขอ 3 แห+งระเบียบคณะกรรมการตุล าการศาลยุติธรรมว+า ดวยกํา หนดการ
ประกอบวิ ชาชี พ อย+ า งอื่ น ที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บกฎหมายและเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ การประกอบวิ ช าชี พ
พ.ศ. ๒๕๔๕)
๖.3 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป1นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
๖.4 โครงสรางหน+วยงาน
๖.5 คําบรรยายลักษณะงาน
๖.6 มาตรฐานกําหนดตําแหน+ง
๖.7 กฎหมายที่เกี่ยวของ เช+น พ.ร.บ.จัดตั้งหน+วยงาน ฯลฯ
๖.๘ หลักฐานอื่นใดที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
7. สําหรับผูสมัค รใหมในการทดสอบความรูฯ (สนามจิ๋ว) ตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) ที่ใช
คุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. ยังไม+ไดรับรองหรือประสงคขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร ใหเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ
คุณวุฒิดังกล+าวหรือรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแลวแต+กรณี
8. สําหรับผูสมัครทดสอบความรู ฯ ในครั้งนี้ ที่เคยถูกกล+าวหาหรือถูกฟ`องว+ากระทําผิดอาญาที่ไม+ใช+ความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือคดีปกครอง หรือคดีมรรยาททนายความ หรือการดําเนินการ
๓

ทางวินัย/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ความผิดเกี่ยวกับหนาที่การงาน ตามกฎหมายว+าดวยระเบียบขาราชการ/
วิชาชีพ ซึ่งความผิดดังกล+าวผูสมัครยังไม+เคยยื่นเอกสารมาให ก.ต. พิจารณา* ใหดําเนินการดังนี้
ใหแจงในใบสมั ค รในขอที่ กํ า หนดว+ า เคยถู ก กล+ า วหาหรื อ ถู ก ฟ` อ งประเด็ น ใดและยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป
รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกล+าวหาหรือคดี, คําฟ`อง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู+ใน
ชั้นพนักงานสอบสวนใหส+งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู+ในชั้นพนักงานอัยการใหยื่นคําสั่งของพนักงาน
อัยการ) โดยส+งมายังที่อยู+ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายใน 7 วันนับแต+วันส+งใบสมัครเขาสู+
ระบบการรับสมัครทางอินเตอรเน็ตแลว
*แต+กรณีผูสมัครที่เคยแจงประเด็นการถูกกล+าวหาหรือถูกฟ`องและยื่นเอกสารมาให ก.ต. พิจารณาและ
ก.ต. พิจารณาใหเป1นผูมีสิท ธิส อบแลว ผูสมัครไม+ตองส+ง เอกสารมา แต+ตองแจงไวในใบสมัครว+า ก.ต. เคย
พิจารณาประเด็นดังกล+าวและใหเป1นผูมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด
9. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ ผูสมัครตองชําระค+าธรรมเนียมสมัครสอบก+อนจึงจะสามารถ
ลงทะเบี ย นสมั ครทางอิ น เทอรเน็ ตได (การลงทะเบี ยนเพื่ อขอรั บใบแจงชํ า ระเงิ นจะดํ า เนิ น การผ+ า นทาง
https://ojc.job.thai.com ไดเมื่อเป;ดระบบการรับสมัครแลวในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.)
***เพื่อไม+ใหเกิดป9ญหาและขอผิดพลาดในการลงทะเบียนสมัคร ไม+ควรลงทะเบียนสมัครในวันใกลป:ดรับ
สมัคร เนื่องจากระบบการรับสมัครทางอินเทอรเน็ตจะป;ดดําเนินการทันทีในเวลา 16.30 น. ของวันสุดทายของ
การรับสมัคร ผูสมัครตองกรอกขอมูลในใบสมัครและลงทะเบียนสมัครก+อนวันและเวลาดังกล+าว (ผูสมัครที่ชําระ
เงินค+าธรรมเนียมสมัครแลวแต+ไม+ลงทะเบียนสมัครก+อนวันเวลาดังกล+าวถือว+าการสมัครไม+สมบูรณและไม+สามารถ
สมัครได)

๔

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) (พรอมทั้งฉบับที่แปลเป1น
ภาษาไทยดวย) รวมทั้งกรณีที่ผูสมัครใชคุณวุฒิอื่นเป1นคุณสมบัติในการสมัคร ๆ เช+น นิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
สําเนาหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ
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 กรณีเป1นทนายความ
ผูสมัครใหม+ ใหยื่นหนังสือรับรองการเป1นทนายความจากสภาทนายความที่ออกใหไม+เกิน 6 เดือน นับถึงวัน
ลงทะเบียนสมัครมาดวย
ผูสมัครเก+า ใหยื่นหนังสือรับรองการเป1นทนายความจากสภาทนายความที่ใชในการสมัครครั้งก+อนมาดวย
7.2 กรณีรับราชการใหแนบสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
7.3 กรณีเป1นหรือเคยเป1นลูกจางในหน+วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน+วยงานมาดวย
7.4 กรณีสมัครโดยใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม+รับรอง ใหยื่นเอกสารดังต+อไปนี้
(ใชเอกสารชุดเดิมที่เคยยื่นให ก.ต. พิจารณา ก+อนประกาศรายชื่อเป1นผูมีสิทธิสอบ)
7.4.1 บันทึกขอใชสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
7.4.2 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพอย+าง
อื่น ฯ แบบตามขอ 3/1 วรรคสอง ซึ่งผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะ
ทํานองเดียวกันหรือเทียบไดกับวิชาชีพตามขอ 3 แห+งระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมว+าดวยกํา หนดการประกอบวิชาชีพอย+างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕)
7.4.3 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป1นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
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)
๕

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 ฟ` 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 าฟ` อง, คํา ใหการ, คํ า พิ พ ากษา
(ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู+ในชั้นพนักงานสอบสวนใหส+งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู+ในชั้นพนักงานอัยการ
ใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการ)
9.3 กรณีคดีปกครอง ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ`อง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล)
9.4 กรณีมรรยาททนายความ ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คํากล+าวหา, คําแกขอกล+าวหา,
สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
9.5 กรณี วิ นั ย /ความผิ ด เกี่ ย วกั บ หนาที่ ก ารงาน ใหยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วิ นั ย ,
คํากล+าวหา, คําแกขอกล+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 เป1นรูปถ+ายครึ่งตัวหนาตรง
แต+งกายสุภาพหรือสวมครุยวิทยฐานะหรือเครื่องแบบหรือชุดสากลนิยมหรือสวมเสื้อสีพื้น ไม+สวมหมวกไม+สวม
แว+นตาดํา เขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจงดานหลัง
12. ใบรั บ รองแพทยตามที่ ก.ต. กํ า หนด (ดาวนโหลดจากเว็ บ ไซตสํ า นั ก คณะกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุ ติธรรม) ซึ่ง แพทยที่ล งนามในใบรับรองดัง กล+า วตองเป1นแพทยของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ
โรงพยาบาลเอกชนและตองเป1นการตรวจตามรายละเอียดที่ปรากฏในนั้นภายในระยะเวลาไม+เกิน 3 เดือนก+อน
วันลงทะเบียนสมัคร
13. ใบเสร็จการชําระเงินค+าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท (ใบเสร็จที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทย
หลังจากชําระเงินค+าธรรมเนียมการสอบ ตามคู+มือ ฯ ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน)
14. หลักฐานอื่นที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณาคุณสมบัติ ฯ
-----------------------------------------------

๖

ขัน้ ตอนที่ ๒ การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจงชําระเงิน
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
ผูสมัครตองใชความระมัดระวังในการกรอกใบสมัครและตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการ
สงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครไปแลว หากตรวจพบในภายหลังวาขอมูลในใบสมัครไมถูกตอง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมสามารถแกไขไดทุกกรณี

1. เขาเว็บไซตการรับสมัครสอบ https://ojc.job.thai.com หรือ http://www.ojc.coj.go.th
2. เลือกปุkม “ลงทะเบียนขอรับใบแจงชําระเงิน”
3. อ+านเงื่อนไขแลวทําเครื่องหมาย ที่ช+องยอมรับ
4. กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน วันเดือนปlเกิดและขอมูลส+วนบุคคลอื่น ๆ ใหถูกตอง
5. กรอกรหัสความปลอดภัย 6 หลักตามที่ปรากฏหนาจอ
6. ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งก+อนแลวจึงเลือกปุkม “ยืนยันรับใบแจงชําระเงิน”
7. เลือกปุkมพิมพใบแจงชําระเงิน เพื่อพิมพใบแจงความชําระเงิน
8. นําใบแจงชําระเงินตามขอ 7 ไปชําระเงินค+าธรรมเนียมการสอบที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
แลวรับ หลักฐานการชําระเงินเพื่อนํามากรอกขอมูลในใบสมัคร (ผูสมัค รตองตรวจสอบดวยวาเจาหนาที่
ธนาคารไดกรอกชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหแจงกับเจาหนาที่ดังกลาวเพื่อ
ดําเนินการแกไขทันที)
9. เก็บหลักฐานการชําระเงินที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค+าธรรมเนียมการสอบ
* การกรอกขอมูลที่เป1นวัน/เดือน/ปl ใหผูสมัครเลือกปl พ.ศ. ก+อน แลวจึงเลือกเดือนและวันตามลําดับ

๗

ขัน้ ตอนที่ ๓ การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร0เน็ต
(สําหรับผูสมัครทุกคน)
* เพื่อเป1นการป`องกันความผิดพลาดผูสมัครควรกรอกขอมูลในใบสมัครใหเสร็จสิ้นทันทีในคราวเดียวโดย
ไม+เวนระยะเวลาไว
** ผูสมัครสามารถบันทึกการกรอกขอมูลในใบสมัครไดระหว+างการสมัครโดยใส+รหัสความปลอดภัย 6 หลัก
ที่ปรากฏหนาจอแลวกดปุkม “บันทึกขอมูล” ทายใบสมัคร โดยจะเป1นการบันทึกสิ่งที่ผูสมัครกรอกไว
*** เมื่อผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัครครบถวนแลวใหทําเครื่องหมาย ในช+องรับรองตนเอง ใส+รหัส
ความปลอดภัย 6 หลักที่ปรากฏหนาจอ กดปุkม “บันทึกการแกไข” แลวกดปุkม “ถัดไป”
**** ตรวจทานขอมูลใหถูกตอง ถาตองการแกไขใหกดปุkม “แกไข”
ถาขอมูลที่ผูสมัครกรอกในใบสมัครถูกตองครบถวนแลวใหกดปุkม “สงใบสมัคร”
กรณีส+งใบสมัครสมบูรณแลวจะมีหมายเลขใบสมัครปรากฏที่มุมขวาบนของใบสมัคร
***** เมื่อผูสมัครลงทะเบียนสมัครเสร็จแลวสามารถสั่งพิมพใบสมัครสอบไดโดยกดปุkม พิมพใบสมัครใน
หนาแรกของเว็บไซตการรับสมัคร และผูสมัครจะสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบไดต+อเมื่อมีประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบแลว ซึ่งจะตองใชเลขประจําตัวสอบในการกรอกขอมูลในบัตรประจําตัวสอบ
การลงทะเบียนสมัครทางอินเทอรXเน็ต
ใบสมัครขอ 1 ชื่อผูสมัคร
1.1 เลือกคํานําหนาชื่อใหตรงกับขอมูล ณ ป9จจุบัน
1.2 กรอกชื่อตัว ชื่อสกุล (ไม+ตองกรอกคํานําหนา)และเพศ
1.3 กรอกชื่อ - สกุล เป1นภาษาอังกฤษใหตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(ถามี)
1.4 ใส+เครื่องหมาย เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ถาเคยมีการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใหระบุชื่อ – ชื่อสกุล
ที่เคยใชอยู+ก+อนเปลี่ยนทุกชื่อ
1.5 ตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนของผูสมัครใหถูกตอง (คอมพิวเตอรจะนําขอมูลที่ผูสมัครกรอกไว
ตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผล)
ใบสมัครขอ 2 ตรวจสอบวันเดือนปlเกิดใหถูกตองและชัดเจน (คอมพิวเตอรจะนําขอมูลที่ผูสมัครกรอกไวใน
ขั้นตอนขอรับใบชําระเงินมาแสดงผลโดยระบบจะคํานวณอายุป9จจุบันนับถึงวันสมัครใหโดยอัตโนมัติ)
ใบสมัครขอ 3 ใหระบุเชื้อชาติ สัญชาติเมื่อเกิด ศาสนา และสัญชาติป9จจุบัน
๘

ใบสมัครขอ 4 ใหระบุขอมูลของบิดาใหครบถวนและที่อยู+ป9จจุบันใหชัดเจน กรณีที่บิดาถึงแก+กรรมใหระบุที่อยู+ก+อน
ถึงแก+กรรม
ใบสมัครขอ 5 ใหระบุขอมูลของมารดาใหครบถวนและที่อยู+ป9จจุบันใหชัดเจน 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 รวมทั้งรหัสไปรษณีย
โทรศัพ ทและโทรศัพทมือถือ อีเมล เพื่อสะดวกในการติดต+อหากมีเหตุจํา เป1น และตองระบุว+าที่อยู+ตามสําเนา
ทะเบียนบานของผูสมัครอยู+ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจแห+งใด
ใบสมัครขอ 8 ในสวนแรก ใหทําเครื่องหมาย
เลือกประเภทคุณวุฒิที่ใชสมัคร ตามคุณสมบัติผูสมัคร
ทดสอบความรู ฯ ในมาตรา 28 (2) (ก) หรือ (ข) ใหตรงกับคุณวุฒิที่ใชสมัคร
ในสวนที่ 2 ใหระบุคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตที่ผูสมัครใชในการสมัครและกรอกรายละเอียดให
ครบถวน
ขอ ๘.๑ - ๘.๓ กรณีนอกจากคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตขางตนแลว ผูสมัครตองกรอกคุณวุฒิอื่น ๆ
ที่ใชเป1นคุณสมบัติหรือที่เกี่ยวของในการสมัครโดยกรอกขอมูลเพิ่มเติมใหครบถวน โดยทําเครื่องหมาย
หนาขอที่จะทําการกรอกพรอมกับระบุรายละเอียดขอมูลใหถูกตอง (สามารถเลือกไดมากกว+า ๑ ขอ )
*** คุณ วุฒิและรายชื่อสถาบันที่มีป รากฏอยู+ในตัวเลือกนั้นทํา ขึ้นเพื่ออํา นวยความสะดวก
ในการกรอกขอมูล เท+า นั้น มิไดหมายความว+าคุณ วุฒิแ ละรายชื่อ สถาบัน ดัง กล+า ว ก.ต. รับรองแลวหรือไม+
รับรอง (รายชื่อคุณวุฒิและสถาบันที่ ก.ต. รับรองดูไดจากเว็บไซตที่ใชในการสมัครหรือเว็บไซตของสํานัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเท+านั้น)
ในสวนทาย ใหผูสมัครระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขอให ก.ต. รับรองคุณ วุฒิทางกฎหมาย
หรือมหาวิทยาลัย หากเป1นกรณีที่ผู สมัค รใชคุณ วุฒิทางกฎหมายหรือมหาวิทยาลัย ซึ่ง ก.ต. ยังไม+ไดรับรอง
ใหทํา เครื่ องหมาย หนาช+ องขอใหรั บ รอง แลวแต+ กรณี ตามคุ ณ วุฒิ ที่ใชสํา หรั บ การสมั คร และจะตอง
ส+งเอกสารหลักฐานมาให ก.ต. พิจารณา (ดูรายละเอียดขั้นตอนที่ ๔ การส+งหลักฐานประกอบการสมัครฯ)
แต+ถาผู สมัค รใชคุณ วุฒิทางกฎหมายหรือมหาวิทยาลัย รับรองแลว (ตามรายชื่อคุณวุฒิและสถาบันที่ ก.ต.
รับรอง) ใหทําเครื่องหมาย หนาช+องไม+ขอใหรับรอง
ใบสมัครขอ 9 ใหผูสมัครระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบไล+ไดความรูชั้นเนติบัณฑิตว+าสอบไล+ไดสมัยที่เท+าใด
ปlการศึกษาใดและใหระบุวันเดือนปlใหชัดเจน
ใบสมัครขอ 10 ใหผูสมัครระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเป1นสามัญสมาชิกแห+งเนติบัณฑิตยสภาว+าเป1นสามัญ
สมาชิกเมื่อใดโดยตองระบุวันเดือนปlที่ปรากฏตามหนังสือรับรองการเป1นสมาชิกและเลขที่หนังสือรับรองของสํานัก
๙

อบรมเนติบัณฑิตยสภาใหชัดเจน และหนังสือรับรองดังกล+าวตองออกใหไม+เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครและตอง
ไม+เคยใชหนังสือรับรองฉบับดังกล+าวในการสมัครสอบของหน+วยงานอื่น
ใบสมัครขอ 11 ใหระบุอาชีพปdจจุบันของผูสมัคร พรอมทั้งตําแหน+งงาน สถานที่ที่ประกอบอาชีพและขอมูล
ที่เกี่ยวของใหครบถวนชัดเจน
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 เป1นวิชาชีพที่ใหผูสมัครเลือกว+าจะใชสิทธิในขอใด เริ่มตั้งแต+เมื่อใด สิ้นสุดลงเมื่อใดและ
มีผลการปฏิบัติหนาที่มาแลวกี่เรื่อง
**ในกรณีที่ขอ 12.1 – 12.8 ไม+มีวิชาชีพที่ผูสมัครประสงคจะใชสิทธิ ใหผูสมัครเลือกใน ขอ 12.9 (หรือ
อาจกดปุkมเพิ่มเติมไดอีกหากมีมากกว+า 1 สิทธิ) ว+าจะใชประกอบวิชาชีพใด เริ่มตั้งแต+เมื่อใดและสิ้นสุดลงเมื่อใด
ในกรณีผูสมัครที่เลือกใชสิทธิประกอบวิชาชีพใดและป9จจุบันยังคงประกอบวิชาชีพนั้นอยู+ ใหเลือกวันที่ตนเอง
ลงทะเบียนสมัครสอบนี้เป1นวันเดือนปlที่สิ้นสุด แต+ในกรณีที่ผูสมัครเลือกใชสิทธิประกอบวิชาชีพใดและป9จจุบัน
ไม+ไดประกอบวิชาชีพนั้นแลว ใหใส+วันที่สิ้นสุดการประกอบวิชาชีพ นั้นตามขอเท็จ จริงที่ปรากฏในเอกสารที่
เกี่ยวของ
***ตัวเลือกในขอ ๑๒ ซึ่งเป1นเรื่องสิทธิประกอบวิชาชีพที่ใชสมัครนั้น ตัวเลือกที่ปรากฏคือตัวเลือกที่เป1น
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” และจะตองส+งเอกสารหลักฐานมาให ก.ต. พิจารณา (ดูรายละเอียดขั้นตอนที่ ๔ การส+งหลักฐาน
ประกอบการสมัครฯ)
ใบสมั ค รขอ 13 ในกรณี ที่ ผู สมั ค รไดเดิ น ทางออกนอกประเทศไทยระหวางใชสิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางกฎหมายตาม ขอ 12 ใหระบุจํานวนครั้ง วันเดือนปlและระยะเวลาที่ออกนอกประเทศไทยทั้งหมดให
ชัดเจน (อาจกดปุkมเพิ่มเติมไดอีกหากมีมากกว+า 1 ครั้ง) (ใหกรอกขอมูลการเดินทางออกนอกประเทศไทย
เฉพาะช+วงเวลาที่อยู+ระหว+างการนับอายุงานเพื่อสมัครสอบ ฯ เท+านั้น)
หมายเหตุ หากเป1นกรณีที่เป1นการท+องเที่ยวตามปกติไม+ตองนํามากรอกขอมูลในใบสมัคร
ใบสมัครขอ 14 ประวัติการสมัคร
ขอควรระวัง การกรอกประวัติการสมัครจําเป1นตองใชความระมัดระวังโดยเฉพาะประเด็นการมีสิทธิสอบ
หรือไม+มีสิทธิสอบที่ผ+านมา หากไม+กรอกขอมูลตามที่เป1นจริง ถือเป1นการปกป:ดขอเท็จจริง ผูสมัครที่เคยสมัคร
สอบมาแลวหลายสนามสอบตองกรอกขอมูลในส+วนนี้ ใหครบถวน
๑๐

14.1 กรณีผูสมัครสนามจิ๋วครั้งแรก (แมจะเคยสมัครสอบสนามใหญ+หรือสนามเล็ก) ใหทําเครื่องหมาย
ในช+อง “สมัครใหม+” ในกรณีผูสมัครซึ่ง สมัครใหม+ครั้ง แรกนั้น ระบบรับ สมัครจะปรากฏ แบบ ตว.1 (การ
ตรวจสอบวิชาของ ก.ต. ที่ผูสมัครไดศึกษามา) ในช+วงทายของการกรอกใบสมัคร
14.2 กรณีผูสมัครที่เคยสมัครสอบคัดเลือก (สนามใหญ) ใหทําเครื่องหมาย ในช+อง “เคยสมัครสอบ
คัดเลือก (สนามใหญ+)” และกรอกรายละเอียดใหชัดเจน
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+าเคยถูกกลาวหาหรือถูกฟgองหรือตองคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลใหลงโทษในคดีใดหรือไม+ พรอมระบุรายละเอียดใหชัดเจน ***หากไม+กรอกขอมูลตามที่เป1นจริง จะถือว+า
เป1นการปกป:ดขอเท็จจริง***
**ในกรณีที่ผูสมัครเคยถูกกล+าวหาหรือถูกฟ`องหรือตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลในคดีอาญาหรือ
คดีปกครอง และยังไม+เคยยื่นเอกสารมาให ก.ต. พิจารณา หรือยื่นเอกสารมาให ก.ต. พิจารณาแลว แต+ ก.ต.
พิจารณาใหไม+มีสิทธิสอบ จะตองส+งเอกสารหลักฐานมายัง ก.ต. เพื่อพิจารณา (ดูรายละเอียดขั้นตอนที่ ๔ การ
ส+งหลักฐานประกอบการสมัครฯ)
ประเด็นที่ตองระวัง คือ กรณีการกรอกใบสมัครและกรณีการส+งเอกสารหลังสมัคร
การกรอกใบสมัคร : กรณีการกรอกขอมูลส+วนนี้เป1นประเด็นสําคัญ ซึ่งมีหลักเกณฑในการกรอก คือ ผูสมัครทุกคน
ที่เคยถูกกล+าวหาหรือถูกฟ`อง 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+าวหาหรือถูกฟ`อง หรือตองคําพิพ ากษาหรือคําสั่งของศาลใหลงโทษในคดีอาญาซึ่งมิใช+
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือคดีปกครอง 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+กรอกขอมูลตามที่เป1นจริง จะถือว+า
เป1นการปกป:ดขอเท็จจริง***

๑๑

**ในกรณีที่ผูสมัครเคยถูกกล+าวหาหรือลงโทษในกรณีกระทําผิดวินัย/จริยธรรม/จรรยาบรรณ และยัง
ไม+เคยยื่นเอกสารมาให ก.ต. พิจารณา หรือยื่นเอกสารมาให ก.ต. พิจารณาแลว แต+ ก.ต. พิจารณาใหไม+มีสิทธิ
สอบ จะตองส+งเอกสารมายัง ก.ต. เพื่อพิจารณา (ดูรายละเอียดขั้นตอนที่ ๔ การส+งหลักฐานประกอบการ
สมัครฯ)
ใบสมัครขอ 17 ใหทําเครื่องหมาย

วิชาเลือกที่ผูสมัครประสงคจะใชในการสอบครั้งนี้เพียง 1 ช+อง

ใบสมัครขอ 18 ใหระบุรายละเอียดของใบรับรองแพทยที่ผูสมัครไดไปตรวจร+างกายใหชัดเจนครบถวน
ใบสมัครขอ 19 ระบบคอมพิวเตอรจะแสดงเลขที่ใบเสร็จ/เลขที่อางอิง 1 ใหโดยอัตโนมัติ โดยใหผูสมัครกรอก
วันเดือนปlที่ปรากฏในหลักฐานการชําระค+าธรรมเนียมสมัครสอบที่ไดรับหลังจากไปชําระเงินกับธนาคาร

๑๒

ขั้นตอนที่ ๔ การสงหลักฐานประกอบการสมัครทดสอบความรู ฯ (สนามจิ๋ว )
สําหรับผูสมัครกรณีดังตอไปนี้เทานั้น (สงเอกสารมายังสํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ภายใน 7 วัน นับแตวันสงใบสมัครทางอินเทอรXเน็ต)
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
สิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่น ตาม ขอ ๓/๑ แห+งระเบีย บคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว+าดวย
กํ า หนดการประกอบวิ ชาชี พอย+างอื่ นที่ เกี่ยวเนื่ องกั บกฎหมายและเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการประกอบวิ ชาชี พ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ วิชาชีพอยางอื่น ตามขอ 3/1 เป#นวิชาชีพที่ผูสมัค รจะตองสงเอกสารมาให ก.ต.
พิจารณาเป#นรายกรณีไป ไม+ว+าวิชาชีพดังกล+าวนั้นจะเคยยื่นมาให ก.ต. พิจารณาแลวหรือไม+ก็ตาม แต+ถาใน
กรณีที่ผูสมัคร (เฉพาะราย) เคยยื่นเอกสารมาให ก.ต. พิจารณาและ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว ไม+ตอง
ยื่นเอกสารเขามา แต+ตองระบุไวในใบสมัคร ฯ (ดูรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนสมัคร ฯ ใบ
สมัครขอที่ 12)
4. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงิน
ตามขอ ๓ (๑๑) แห+งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว+าดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอย+างอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๓

5. ผูสมัครใหมตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) แห+งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝkายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับรองแลว แต+ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อใหเป1นไปตามหลักเกณฑใน ขอ 12 แห+งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว+าดวยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเป1นขาราชการตุลาการในตําแหน+งผูช+วยผูพิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
6. ผูสมัครใหมที่สมัครทดสอบความรูฯ โดยใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไม+ไดรับการรับรองจาก ก.ต.
(ดูรายชื่อคุณวุฒิทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองไดที่เว็บไซตของสํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม)
7. ผูสมัครที่เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟgองวากระทําผิดอาญาที่ไม+ใช+ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือคดีปกครอง หรือคดีมรรยาททนายความ หรือการดําเนินการทางวินัย/จริยธรรม/
จรรยาบรรณ/ความผิดเกี่ยวกับหนาที่การงาน ตามกฎหมายว+าดวยระเบียบขาราชการ/วิชาชีพ ไม+ว+าการ
กระทําดังกล+าวจะมีความผิดหรือไม+ และจะมีคําสั่งลงโทษหรือไม+ก็ตาม
8. กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไวขางตน ซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรู ฯ เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ทั้งนี้จะไดแจงรายละเอียดที่เว็บไซตของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑๔

การสงหลักฐานประกอบการสมัคร
ตามขั้นตอนที่ 4
**(ผูสมัครกรณีดังตอไปนี้ตองสงเอกสารประกอบการสมัคร ผูสมัครที่ไมอยูในกรณีดังกลาวนี้ไมตอง
สงเอกสารใด ๆ ไปยังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เวนแต+จะมีเหตุจําเป1นในกรณีพิเศษที่ตองเสนอ
ให ก.ต. พิจารณา)
1. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ และ/หรือสมัครทดสอบความรู ฯ แตยังไมมีสิทธิสอบทั้งสอง
ประเภทหรือกรณียังไมมีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง
ใหส+งบันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อชี้แจงถึงการไม+มีสิทธิสอบพรอมเหตุผล
ของการไม+มีสิทธิสอบนั้นเพื่อพิจารณา (ผูสมัครร+างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน) พรอม
ดวยเอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหผูสมัครไม+มีสิทธิสอบดังกล+าว ซึ่งเอกสาร
หลักฐานหรือขอเท็จจริงนั้นผูสมัครเห็นว+าเป1นสาระสําคัญที่จะทําให ก.ต. พิจารณาใหผูสมัครมีสิทธิสอบ
(ส+วนกรณีผูที่ ก.ต. พิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวทุกประเภท ไม+ตองยื่นเอกสารประกอบการสมัคร แต+
ตองแจงในการกรอกใบสมัครใหครบถวนว+าเคยไม+มีสิทธิสอบประเภทใด เพราะเหตุใด และ ก.ต. พิจารณาใหมี
สิทธิสอบแลวเมื่อใด)
๒. ผูที่เคยสมัครสอบคัดเลือก ฯ หรือสมัครทดสอบความรู ฯ ซึ่งมีสิทธิสอบแลว แตการสมัคร
ทดสอบความรู ฯ ครั้งนี้ใชคุณสมบัติใหมในการสมัคร ฯ โดยที่คุณสมบัติใหมดังกลาว ก.ต. ยังไมเคยรับรอง
(กรณีเปลี่ยนสิทธิ ฯ)
เช+น ใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไม+เคยรับรอง หรือวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.ต.
ยังไม+เคยรับรอง ฯลฯ
กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย/คุณสมบัตอิ ื่นใด ซึ่ง ก.ต. ยังไมรับรอง ใหยื่นเอกสาร
ดังตอไปนีด้ วย
2.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองสิทธิหรือ
คุณสมบัติใหม+ดังกล+าว (ผูสมัครร+างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
2.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช+วยผูพิพากษา พ.ศ. 2560 (พิมพจากระบบรับสมัคร)
2.3 กรณีรับราชการใหส+งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
2.4 กรณีเป1นหรือเคยเป1นลูกจางในหน+วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัตงิ านหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน+วยงานมาดวย
2.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนัน้ ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัครได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
2.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป1นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
๑๕

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+า
ตําแหน+งดังกล+าวตองมีคุณสมบัติอย+างไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม+ อย+างไร (ถามี)
๒.12 หลักฐานอื่นใดที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
๓. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรองหรือ
ใชสิทธิประกอบวิชาชีพอยางอื่นตาม ขอ ๓/๑ แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวย
กําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพ
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. 2560 (พิมพจากระบบรับสมัคร)
3.3 กรณีรับราชการใหส+งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย
3.4 กรณีเป1นหรือเคยเป1นลูกจางในหน+วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัตงิ านหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน+วยงานมาดวย
3.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนัน้ ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพอย+างอื่น ฯ
แบบตามขอ 3/1 วรรคสอง ฯ)
3.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป1นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
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+า
ตําแหน+งดังกล+าวตองมีคุณสมบัติอย+างไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม+ อย+างไร (ถามี)
3.12 หลักฐานอื่นใดที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

๑๖

4. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบัน
การเงิน ตามขอ ๓ (๑๑) แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยกําหนดการประกอบ
วิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
ผูสมัครที่ใชสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงิน ตามขอ 3 (11) แห+งระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว+าดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอย+างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (แมว+าตําแหน+งที่ใชสมัครจะเคยมีผูสมัครรายอื่นใชในการ
สมัครและมีสิทธิสอบแลวก็ตามเนื่องจากสิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงินนั้น ก.ต. จะพิจารณา
เป1นรายกรณี)
กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพเป#นพนักงานของสถาบันการเงินปฏิบตั หิ นาที่ในตําแหนงนิติกร ใหยื่น
เอกสารดังตอไปนี้ดวย
4.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองสิทธิประกอบ
วิชาชีพ (ผูสมัครร+างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
4.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช+วยผูพิพากษา พ.ศ. 2560 (พิมพจากระบบรับสมัคร)
4.3 กรณีรับราชการใหส+งสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) มาดวย (ถามี)
4.4 กรณีเป1นหรือเคยเป1นลูกจางในหน+วยงานของรัฐ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัตงิ านหรือเคย
ปฏิบัติงานของหน+วยงานมาดวย (ถามี)
4.5 หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพนัน้ ๆ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่ผูสมัครได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
4.6 คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป1นลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
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+า
ตําแหน+งดังกล+าวตองมีคุณสมบัติอย+างไร และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือไม+ อย+างไร (ถามี)
4.12 หลักฐานอื่นใดที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณารับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
5. ผูสมัครใหมตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝmาย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต. รับรองแลว แตขอเทียบรายวิชาใน
หลักสูตรเพื่อใหเป#นไปตามหลักเกณฑXใน ขอ 12 แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวย
การสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเป#นขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวย
ผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยื่นเอกสารดังต+อไปนี้

๑๗

5.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให
เป1นไปตามหลักเกณฑใน ขอ 12 แห+งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว+าดวยการสมัคร การสอบ
คัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเป1นขาราชการตุลาการในตําแหน+งผูช+วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผูสมัครร+างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
5.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช+วยผูพิพากษา พ.ศ. 2560 (พิมพจากระบบรับสมัคร)
5.๓ ใบตรวจสอบรายวิชา (ตว.1)
5.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชานั้น ๆ ว+ามีการเนื้อหาอย+างไร และประสงคจะเทียบใหเป1นรายวิชาใด
พรอมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเป1น
5.5 สําเนาปริญญาบัตร (ถาเป1นภาษาต+างประเทศตองมีฉบับที่แปลเป1นภาษาไทยดวย)
5.6 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถาเป1นภาษาต+างประเทศตองมีฉบับที่แปลเป1น
ภาษาไทยดวย)
5.7 โครงสรางหลักสูตร เช+น หลักสูตรดังกล+าวตองศึกษาเนื้อหาวิชาใดบางพรอมทั้งคําอธิบาย
รายละเอียดว+าแต+ละวิชามีรายละเอียดการเรียนการสอนอย+างไร เป1นตน (ถาเป1นภาษาต+างประเทศตองมีฉบับที่
แปลเป1นภาษาไทยดวย)__
5.8 ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา กรณีที่ ก.ต. ยังไม+เคยรับรองหลักสูตรใดๆ ของสถาบันการศึกษา
นั้น ๆ ตองมีขอมูลของสถาบันการศึกษาว+าเป1นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนและส+งหลักฐานเกี่ยวกับการ
รับรองมาตรฐาน ตัวอย+างเช+น หากเป1นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะตองแจงว+าอยู+ในลําดับที่เท+าใดและมี
สถาบันวิชาชีพรับรองหรือไม+ สํานักงาน ก.พ. ไดรับรองแลวหรือไม+ พรอมทั้งส+งเอกสารดังกล+าวมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย ฯ ล ฯ
5.9 หลักฐานอื่นใดที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณา
6. ผูสมัครใหมในการสมัครทดสอบความรู ฯ ซึ่งใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ยังไมไดรับการรับรองจาก
ก.ต. (ดูรายชื่อคุณวุฒิทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองไดที่เว็บไซตของ สํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม) ใหยื่นเอกสารดังต+อไปนี้
6.๑ บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใชและขอใหรับรองคุณวุฒิและ/หรือ
สถาบันการศึกษา เพื่อพิจารณา (ผูสมัครร+างดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน)
6.๒ ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช+วยผูพิพากษา พ.ศ. 2560 (พิมพจากระบบรับสมัคร)
6.๓ ใบตรวจสอบรายวิชา (ตว.1)
6.๔ สําเนาปริญญาบัตร (ถาเป1นภาษาต+างประเทศตองมีฉบับที่แปลเป1นภาษาไทยดวย)
6.๕ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถาเป1นภาษาต+างประเทศตองมีฉบับที่แปลเป1น
ภาษาไทยดวย)
6.๖ โครงสรางหลักสูตร เช+น หลักสูตรดังกล+าวตองศึกษาเนื้อหาวิชาใดบางพรอมทั้งคําอธิบาย
รายละเอียดว+าแต+ละวิชามีรายละเอียดการเรียนการสอนอย+างไร เป1นตน (ถาเป1นภาษาต+างประเทศตองมีฉบับที่
แปลเป1นภาษาไทยดวย)
6.๗ ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา กรณีที่ ก.ต. ยังไม+เคยรับรองหลักสูตรใดๆ ของสถาบันการศึกษา
นั้น ๆ ตองมีขอมูลของสถาบันการศึกษาว+าเป1นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนและส+งหลักฐานเกี่ยวกับการ
๑๘

รับรองมาตรฐาน ตัวอย+างเช+น หากเป1นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะตองแจงว+าอยู+ในลําดับที่เท+าใดและมี
สถาบันวิชาชีพรับรองหรือไม+ สํานักงาน ก.พ. ไดรับรองแลวหรือไม+ พรอมทั้งส+งเอกสารดังกล+าวมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย ฯ ล ฯ
6.๘ หลักฐานอื่นใดที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณา
7. ผูสมัครทีเ่ คยถูกกลาวหาหรือถูกฟgองวากระทําผิดอาญาที่ไมใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือคดีปกครอง หรือคดีมรรยาททนายความ หรือการดําเนินการทางวินัย/จริยธรรม/
จรรยาบรรณ/ความผิดเกี่ยวกับหนาที่การงาน ตามกฎหมายว+าดวยระเบียบขาราชการ/วิชาชีพ
แต+กรณีผูสมัครที่เคยแจงประเด็นและยื่นเอกสารการถูกกล+าวหาหรือถูกฟ`องดังกล+าวมาให ก.ต.
พิจารณาและ ก.ต. พิจารณาใหเป1นผูมีสิทธิสอบแลว ผูสมัครไม+ตองส+งเอกสารมา แต+ตองแจงไวในใบสมัครว+า
ก.ต. เคยพิจารณาประเด็นดังกล+าวและใหเป1นผูมีสิทธิสอบแลวเมื่อใด__
กรณีผูสมัครที่เคยถูกกล+าวหาหรือถูกฟ`องว+ากระทําผิดอาญาที่ไม+ใช+ความผิดลหุโทษ หรือคดีปกครอง
หรือคดีมรรยาททนายความ หรือการดําเนินการทางวินัย/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ความผิดเกี่ยวกับหนาที่การ
งาน ตามกฎหมายว+าดวยระเบียบขาราชการ/วิชาชีพ ใหยื่นเอกสารดังต+อไปนี้
7.1 บันทึกเรียนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกกล+าวหาหรือ
ถูกฟ`องว+ากระทําผิดอาญาที่ไม+ใช+ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือคดีปกครอง หรือ
คดีมรรยาททนายความ หรือการดําเนินการทางวินัย/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ความผิดเกี่ยวกับหนาที่การงาน
ตามกฎหมายว+า ดวยระเบียบขาราชการ/วิช าชีพ (ผูสมัครร+า งดวยตนเองพรอมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของให
ครบถวน)
7.2 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ผูช+วยผูพิพากษา พ.ศ. 2560 (พิมพจากระบบรับสมัคร)
7.3 รายงาน รายละเอียด เอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับคดีหรือเรื่องที่ถูกกล+าวหาหรือ
ลงโทษดังกล+าวทั้งหมด เช+น คําฟ`อง, คําใหการ, คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล), หนังสือการรองเรียน, คําสั่งลงโทษ
ทางวินัย เป1นตน
(กรณีอยู+ในชั้นพนักงานสอบสวนใหส+งบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู+ในชั้นพนักงานอัยการใหยื่น
คําสั่งของพนักงานอัยการ)
7.4 หลักฐานอื่นใดที่เป1นประโยชนต+อการพิจารณา
8. กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไวขางตนซึ่งคณะกรรมการทดสอบความรู ฯ เห็นสมควรเพื่อประโยชนX
ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ทั้งนี้จะไดแจงรายละเอียดที่เว็บ ไซตXของสํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมเป#นกรณีไป

๑๙

แบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)
ผูที่ตองกรอกแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว.๑) คือ ผูสมัครตาม ม.28 (2) (ก) (ข) ที่ยังไม+เคย
สมัครสอบสนามจิ๋วมาก+อน หรือ ผูที่เคยสมัครสอบสนามจิ๋วแลวแต+ไม+มีสิทธิสอบเนื่องจาก
คุณวุฒิที่ใชสมัครเท+านั้น แมจะสมัครโดยใชคุณวุฒิที่ ก.ต. รับรองแลวก็ตาม ก็ตอง
กรอกแบบ ตว.1 ดวย
แบงเป#น 3 กรณี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 1 กลุมกฎหมายทั่วไป (ผูสมัครที่ใชปริญญาทางกฎหมายทั่วไป
ที่ไมใชกฎหมายเฉพาะดาน)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 1 กลุมกฎหมายทั่วไป เป1นกรณีผูสมัครที่ประสงคจะใหพิจารณารายวิชา
กฎหมายทีไ่ ดศึกษามาว+าครบถวนตามระเบียบ ฯ หรือไม+ หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไม+ตรงตาม
หลักเกณฑ ขอ 12 วรรคหนึ่งของระเบียบ ฯ
การกรอกขอมูลกรณีที่ 1 ทําเครื่องหมาย _“กรณีที่ 1 กลุมกฎหมายทั่วไป”
วิชาบังคับของกรณีที่ 1 ที่ ก.ต. กําหนด มีจํานวน 6 วิชา
1) กฎหมายอาญา (1 วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่งหรือทั้งสองใบ
ในกรณีที่ไม+มีวิชากฎหมายอาญาโดยตรงและผูสมัครประสงคจะขอเทียบรายวิชาที่ศึกษามาวิชาใดโดย
ใหถือว+าเป1นวิชากฎหมายอาญานั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่อาจเทียบไดนั้นในช+องว+าง พรอมกับทํา
เครื่องหมาย
ที่หัวขอ “(กรณีที่ 1) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวาครบถวนหรือไม
หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑX ขอ ๑๒ วรรคหนึ่งของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู+ใน
ตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)
2) กฎหมายแพงหรือกฎหมายพิเศษ (รวมกันไม+นอยกว+า 4 วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายแพ+ง
หรือกฎหมายพิเศษที่ไดศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบ
หนึ่งหรือทั้งสองใบ โดยมีหลักเกณฑว+า วิชากฎหมายแพ+งตองกรอกอย+างนอย 1 วิชา (อาจเป1นแพ+งทั้ง 4 วิชาก็
ได) ซึ่งเมื่อกรอกแลวจะตองมีวิชากฎหมายแพ+งและ/หรือวิชากฎหมายพิเศษรวมกันไม+นอยกว+า 4 วิชา
ในกรณีที่ไม+มีวิชากฎหมายแพ+งหรือวิชากฎหมายพิเศษโดยตรงและผูสมัครประสงคจะขอเทียบรายวิชา
ที่ศึกษามาวิชาใดโดยใหถือว+าเป1นวิชากฎหมายแพ+งหรือกฎหมายพิเศษนั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่อาจเทียบ
๒๐

ไดนั้นในช+องว+าง พรอมกับทําเครื่องหมาย
ที่หัวขอ “(กรณีที่ 1) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ได
ศึกษามาวาครบถวนหรือไม หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑX ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
ของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู+ในตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1) โดยรายชื่อวิชากฎหมายพิเศษใหผูสมัคร
ดูที่ตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1) และตองใส+ลําดับที่ของกฎหมายพิเศษไวที่ช+องว+างดานขวาให
ชัดเจนดวย
3) กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง หรือ กฎหมายลมละลาย (1 วิชา) ใหผูสมัครกรอกวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ+ง หรือ กฎหมายลมละลาย ที่ได
ศึกษามาซึ่งปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของวุฒิปริญญาบัตรใบใดใบหนึ่งหรือทั้งสองใบ
จํานวน 1 วิชา
ในกรณีที่ไม+มีวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ+ง หรือ กฎหมายลมละลายโดยตรงและผูสมัครประสงคจะขอเทียบรายวิชาที่
ศึกษามาวิชาใดโดยใหถือว+าเป1นวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ+ง หรือ กฎหมายลมละลายนั้น ใหผูสมัครกรอกชื่อวิชาที่อาจเทียบไดนั้นใน
ช+องว+าง พรอมกับทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ 1) ขอใหพิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวา
ครบถวนหรือไม หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตามหลักเกณฑX ขอ 12 วรรคหนึง่ ของระเบียบ ฯ”
ซึ่งอยู+ในตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)

กรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน (ผูสมัครที่ใชปริญญาทางกฎหมายเฉพาะดาน)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน ซึ่งสมัครโดยใชหลักสูตรเฉพาะดานตาม
ระเบียบ ฯ ขอ 12 วรรคสอง
การกรอกขอมูลกรณีที่ 2 ทําเครื่องหมาย “กรณีที่ 2 กลุมกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน”
ในกรณีที่สมัครโดยใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดานที่ ก.ต. รับรองแลว ใหทําเครื่องหมาย ที่หลักสูตร
เฉพาะดานนั้น (ถาใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดาน 2 ปริญญาก็อาจทําเครื่องหมาย ไดมากกว+า 1 ขอ)
ในกรณีที่สมัครโดยใชคุณวุฒิหลักสูตรเฉพาะดานที่ ก.ต. ยังไม+รับรอง ผูสมัครจะตองขอให ก.ต. รับรอง
คุณวุฒิดังกล+าวดวย โดยทําเครื่องหมาย ที่หลักสูตรเฉพาะดานซึ่งผูสมัครประสงคจะขอให ก.ต. รับรองเป1น
หลักสูตรเฉพาะดาน พรอมกับทําเครื่องหมาย
ที่หัวขอ “(กรณีที่ 2) ขอใหรับรองคุณวุฒิทางกฎหมาย
และ/หรือมหาวิทยาลัยในฐานะหลักสูตรเฉพาะดานตามขอ ๑๒ วรรคสอง (1) ของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู+ใน
ตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)
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กรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม (ผูสมัครที่ใชปริญญาทางกฎหมายทั่วไป ทีไ่ มใชกฎหมายเฉพาะดาน
แตเนนเรื่องวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะดานในดานหนึ่ง)
ผูใชสิทธิตามกรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม เป1นกรณีผูสมัครที่ใชคุณวุฒิทางกฎหมายที่ ก.ต.
มิไดรับรองในฐานะหลักสูตรเฉพาะดาน หรือยังมิไดรับรองคุณวุฒิดังกล+าวในฐานะหลักสูตรเฉพาะดาน ซึ่งตาม
คุณวุฒิดังกล+าวผูสมัครไดศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของโดยตรงหรือเป1นวิชาในหลักสูตรเฉพาะดาน สาขาใด
สาขาหนึ่ง จํานวนไม+นอยกว+า 4 วิชา
การกรอกขอมูลกรณีที่ 3 ทําเครื่องหมาย
“กรณีที่ 3 กลุมกฎหมายเฉพาะกลุม” โดยกรอก
ขอมูล ดังนี้
1) ที่ช+องว+าง “กลุมกฎหมาย............ไดแก” ใหผูสมัครกรอกรายชื่อกลุ+มกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน
เพียง 1 รายชื่อจาก 9 รายชื่อ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในกรณีที่ 2) ที่ผูสมัครเห็นว+าวิชาที่ตนเองศึกษามานั้น
เป1นวิชาที่อาจจัดเขาอยู+ในกลุ+มวิชากฎหมายหลักสูตรเฉพาะดาน และใหผูสมัครกรอกรายชื่อวิชาในกลุ+ม
ดังกล+าวจํานวน 4 วิชา
2) ในช+อง “วิชากฎหมายตามกรณี 1 ไดแก...” ใหผูสมัครกรอกรายชื่อวิชากฎหมายตามกรณีที่ 1
กลุ+มกฎหมายทั่วไป ไมนอยกวา 2 วิชา มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) ตองเป#นวิชาใดวิชาหนึ่งดังต+อไปนี้ วิชากฎหมายอาญา/กฎหมายแพ+ง/กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน/กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ+ง/กฎหมายลมละลาย
(อยางนอย 1 วิชา)
2.2) วิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาใน ขอ 2.1) ที่สามารถจัดอยูใ+ นกรณีที่ 1 ได (ไมเกิน 1 วิชา)
ในกรณีที่สมัครไม+มีวิชากฎหมายนั้นๆโดยตรงและผูสมัครประสงคจะขอเทียบรายวิชาที่ศึกษามาใน
วิชาใดใหกรอกชื่อวิชาที่ศึกษามาซึ่งอาจเทียบไดนั้นในช+องว+าง ทําเครื่องหมาย ที่หัวขอ “(กรณีที่ 3 ขอให
พิจารณารายวิชากฎหมายที่ไดศึกษามาวาครบถวนหรือไม หรือขอใหเทียบรายวิชากรณีชื่อวิชาไมตรงตาม
หลักเกณฑX ขอ ๑๒ วรรคสอง (2) ของระเบียบ ฯ” ซึ่งอยู+ในตอนทายของแบบตรวจสอบวิชา ฯ (ตว. 1)
***** หมายเหตุ : ผูสมัครใหม+ที่ขอใหรับรองคุณวุฒิทางกฎหมายและ/หรือมหาวิทยาลัย/หรือขอเทียบ
รายวิชาทุกกรณี ตองทําบันทึกถึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ เพื่อขอใหดําเนินการต+อไป
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การสงบันทึกพรอมเอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ใหสง
ภายใน ๗ วันนับแตวันลงทะเบียนสมัครเสร็จสมบูรณX โดยสงทางไปรษณียXซึ่งจะ
ถือตราประทับไปรษณียXเป#นสําคัญหรือสงดวยตนเองไดที่
งานสอบฯ กลุมสรรหา บรรจุและแตงตั้ง สํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ศูนยXราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ชั้น ๕ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ผูสมัครตองลงนามรับรองและระบุหมายเลขใบสมัครของตนไวที่หนาแรก
ของเอกสารนั้น ๆ พรอมระบุจํานวนหนาทั้งหมดของเอกสารแตละฉบับดวย
***การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตนถือวาผูสมัครสอบเป%นผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส. พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบเจตนา
กรอกขอมูลอันเป%นเท็จ หรือจงใจไมกรอกขอมูลเพื่อป6ดบังความจริง อาจมี
ความผิด ทางอาญาฐานแจงความอันเป%นเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 และจะถือวาเป%นการปกป6ดขอเท็จจริงในการสมัครสอบ

––––––––––––––––––––––––––––––

งานสอบฯ กลุมสรรหา บรรจุและแตงตั้ง
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
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