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   (4) มีอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ณ วันท่ีย่ืนใบสมัคร  
   (5) เคยผานงานการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม หรือการสืบสวน 
หรือการสอบสวนหรือการขาว หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล หรืองานธุรการของ 
ศาลยุติธรรม เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

 

  ๔. การรับสมัครสอบ 
      ๔.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 
2563 ถึงวันศุกรท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยเขาไปท่ี
เว็บไซต https://op.thaijobjob.com แลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้ 
   (๑) กรอกขอความใหถ ูกตองและครบถวน ปฏิบัต ิตามขั ้นตอนที่กําหนด  
ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
   (๒) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผน หรือ
บันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในส่ือบันทึกขอมูล 
   ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในส่ือบันทึกขอมูลใหมไดอีก 

๔.๒ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแบงตามประเภท ดังนี้  
   (1) ตําแหนงเจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ สอบท้ังภาค ก. และภาค ข. 
จํานวน 530 บาท  

 (2) ตําแหนงเจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ สอบเฉพาะภาค ข. จํานวน 
430 บาท 

      ซึ่งประกอบดวยคาธรรมเนียมสอบ และคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการ 
ทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท ท้ังนี้ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน โดยผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับหมายเลขผูชําระคาธรรมเนียมสอบตามลําดับ
ของการชําระคาธรรมเนียมสอบ สําหรับเลขประจําตัวผูสมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศ 
ใหทราบในภายหลัง 
     ๔.3 การชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สามารถชําระไดตั้งแตวันพุธท่ี 5 
กุมภาพันธ 2563 ถึงวันเสารท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 ไดท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้  
   (1) กรณีชําระผานเคานเตอรธนาคาร สามารถนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระ
ไดเฉพาะท่ีเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาท่ัวประเทศ) ภายในเวลาทําการของธนาคาร 
   (2) กรณีชําระเงินผานเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
       ผูสมัครที่มีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สามารถชําระเงินไดโดยกดเลือก 
“บริการอื่น ๆ” จากนั้นเลือก “ชําระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใสรหัส Company  
Code คือ “9482” จากนั้นใสหมายเลขอางอิง Ref.1 : เลขชําระเงิน 10 หลัก และ Ref.2 :  
เลขประจําตัวประชาชน ใสจํานวนเงินเฉพาะคาธรรมเนียมสอบ (ระบบจะทําการหักชําระคาธรรมเนียม
ธนาคาร 30 บาท) ทั้งนี้ สามารถชําระไดภายในวันเสารท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 เวลา 22.00 น. 
 

(3) กรณี... 
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(3) กรณีชําระเงินผานแอปพลิเคชั่น Krungthai Next 
        ใหผูสมัครเปดแอปพลิเคชั่น และเขาสูระบบ “ชําระเงิน” จากนั้นคนหา
รายการโดยระบุ “9482” โดยตรวจสอบชื่อหนวยงาน และใสหมายเลขอางอิง Ref.1 : เลขชําระเงิน 
10 หลัก และ Ref.2 : เลขประจําตัวประชาชน จากนั้นเ ลือกคาธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้  
1. ตําแหนงเจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ สอบท้ังภาค ก. และภาค ข. หรือ 2. ตําแหนง 
เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัตกิาร สอบเฉพาะภาค ข. (ไมมีคาธรรมเนียมธนาคารจํานวน 30 บาท) และ
ใสรหัสยืนยันการชําระเงินของทานและกดเสร็จส้ิน ทั้งนี้ สามารถชําระไดภายในวันเสารท่ี 29 
กุมภาพันธ 2563 เวลา 22.00 น.  
   การรับสมัครสอบแขงขันจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบรอยแลวเทาน้ัน โดยใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย 
 

  ๕. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
      ๕.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในขอ ๓.๒ และจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปด 
รับสมัครสอบแขงขัน คือ วันศุกรท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ และหากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไมตรงตาม 
ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จะถือวาผูสมัครสอบรายนัน้เปนผูขาดคุณสมบตัิและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหเขารับราชการในตําแหนงที่สมัครสอบ 
 ๕.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๓.๑ และ 3.2 ท้ังนี้ 
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดดังกลาว จะถือวาผูสมัครสอบราย
นั้นเปนผูขาดคณุสมบตัิและไมมีสิทธิเขารับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการในตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
 ๕.3 ผูสมัครสอบที่เปนผูสอบผานภาคความรู ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. หรือเปนผูไดรับการขึ้นบัญชีและจัดทําทะเบียนผูสอบผาน
การวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสํานักงานศาลยุติธรรม สามารถ 
ใชหนังสือรับรองผลดังกลาวแทนการสอบภาค ก. ได โดยจะตองเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก.) ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันศุกรท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 และตองมีเอกสาร
รับรองการสอบผานดังกลาวดวย   
 ๕.4 กรณีท่ีผูสมัครสอบตองการเปล่ียนแปลงหรือแกไขขอมูลในการสมัครสอบ 
จะตองกรอกคํารองขอแกไขขอมูลสมัครสอบและสงผานระบบใหเจาหนาที่ซึ่งดูแลระบบการรับสมัครสอบ
ดําเนินการเปล่ียนแปลงหรือแกไขใหแลวเสร็จ ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในเว็บไซตรับสมัครภายในวันปด 
รับสมัคร คือ วันศุกรท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 
 ๕.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔      
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ 
ตอเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๕.6 สํานักงาน... 
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