ตัวอย่าง ๔๒

คำแนะนำในกำรกรอกใบสมัคร
1. กำรกรอกใบสมัคร
๑.1 ประวัติส่วนตัว (หน้ำ ๑ - ๑๑) ให้ผู้สมัครกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน ชัดเจน โดยเฉพำะ
ประวัติคดีควำมทุกคดี ไม่ว่ำคดีควำมนั้นจะอยู่ระหว่ำงพิจำรณำของศำล หรือเกิดขึ้นนำนแล้วและสิ้นสุดแล้ว
ก็ตำม ผู้สมัครต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจน กรณีที่เคยเป็นคู่ควำมในคดีแพ่ง ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นโจทก์ จำเลย
ผู้ร้อง หรือผู้คัดค้ำน ไม่ว่ำคดีจะถึงที่สุดไปแล้ว หรือมีกำรถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมควำม หรือคดีสิ้นสุดไป
โดยเหตุอื่นก็ตำม กรณีที่ถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องในคดีอำญำว่ำกระทำผิด หรือเคยต้องคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
ของศำลให้ลงโทษ แม้ผลที่สุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่มีควำมผิด หรือได้รับกำรล้ำงมลทินก็ตำม ขอให้แจ้งไว้ด้วย
หำกเขียนไม่พอสำมำรถเขียนเพิ่มในใบต่อได้ มิฉะนั้น จะถือว่ำเป็นควำมบกพร่องของผู้สมัครและเป็นกรณีกำร
ปกปิดข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้ขำดคุณสมบัติตำม พ.ร.บ.ศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 มำตรำ 25 (4)
1.๒ หนังสือยินยอม (หน้า ๑๒) กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้าง/พนักงานของบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ให้ ส่งหนั งสือยิ น ยอมจากนายจ้าง/กรรมการผู้ มีอานาจกระท าการแทนนิ ติบุ คคลซึ่งเป็ น นายจ้างหรือเป็ น
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขององค์กรที่ตนสังกัด
1.๓ คำรับรอง (หน้า ๑๓) ผู้สมัครทุกคนต้องมีหนังสือรับรอง ผู้รับรองจะต้องเป็นข้าราชการ
ประจาตั้งแต่ระดับชานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง
(คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบไม่พึงเป็นผู้รับรอง)
1.๔ ใบต่อ (หน้า ๑๔) ใช้สาหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
เพิ่มเติม สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มในใบต่อได้และใช้ได้มากกว่า ๑ ใบ

2. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัคร ดังนี้
2.๑ สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ (ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานความรู้ไม่ตากว่
่ าปริญญาตรี ยกเว้นกรณีเคย
เป็นผู้พิพากษาสมทบมาแล้วสามารถแนบหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาตรีได้ ) ผู้สมัครที่สาเร็จ
การศึกษาในประเทศไทยให้ ยื่น สาเนาหลักฐานการศึก ษาที่ เป็ น ภำษำไทยเท่ านั้น สาหรับ ผู้สมัค รที่ สาเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศและใช้หลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
จานวน 1 แผ่น
2.๒ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
จานวน 1 แผ่น
2.๓ สำเนำทะเบียนบ้ำน
จานวน 1 แผ่น
2.๔ สำเนำใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่ำ
จานวน 1 แผ่น
2.๕ สำเนำสูติบัตรหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร
จานวน 1 แผ่น
2.๖ หนังสือยินยอม
จานวน 1 ฉบับ
2.๗ คำรับรอง
จานวน 1 ฉบับ
/2.8 รูปถ่าย...

-22.๘ รูป ถ่ ำย เป็ น รูป สี หน้ าตรงไม่ สวมแว่น สีด า ไม่ส วมหมวก ทรงผมสุภ าพ แต่ งกายสุภ าพ
ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งสมัยที่แล้วหรือผู้สมัครที่เคยรับราชการควรสวมเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบ
เต็ ม ยศ หรื อ ชุ ด สากล ส าหรับ ผู้ ส มั ค รทั่ ว ไปควรสวมชุ ด สากล ถ่ า ยมาแล้ ว ไม่ เกิ น ๖ เดื อ น ขนาด ๒ นิ้ ว
จานวน ๓ รูป (เขียนชื่อ สกุล ด้านหลังทุกรูป)
2.๙ กรณี เป็นเจ้ำของกิจกำร หุ้นส่วน หรือกรรมกำร ให้แนบสาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ
หนังสือรับรองนิติบุคคลของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
2.๑๐ กรณีไม่มีบุตร ต้องมีห ลักฐานแสดงว่าเคยอบรมเลี้ยงดูเด็ก หรือทางานเกี่ยวข้องกับการ
สงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี จากหน่วยงานหรือ
องค์ ก รที่ ร่ ว มกิ จ กรรม โดยหลั ก ฐานดั งกล่ า วให้ ระบุ วัน เวลา สถานที่ และรายละเอี ย ดลั ก ษณะของการ
สงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยและจิตใจ
ผู้ ส มั ค รทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ การอบรมภาควิ ช าการ และต้ อ งได้ รั บ การตรวจร่ า งกายและจิ ต ใจ
ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ การอบรมภาควิชาการของผู้สมัครมีกาหนด 3 วัน
และมีการตรวจร่างกายและจิตใจ ในวันที่มีการอบรมภาควิชาการ จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตุลาการ
เฉลิมพระเกียรติ ตรวจร่างกายและจิตใจให้ผู้สมัคร หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ตามที่โรงพยาบาล
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติกาหนด โดยให้ผู้สมัครชาระค่าตรวจดังกล่าวด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตุลาการ
เฉลิมพระเกียรติ (สาหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและจิตใจ จานวน 2,000 บาท ต่อคน ยกเว้นกรณี
แพทย์มีความเห็นให้ตรวจร่างกายและจิตใจในเชิงลึกอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
หมำยเหตุ ขอให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง

