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คำแนะนำในกำรกรอกคำขอขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชำญของศำลยุตธิ รรม
----------------------------------------------1. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคำขอขึน้ ทะเบียน
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
2. เป็นผู้มีความเชียวชาญหรือมีความช่านาญพิเศษโดยมีประสบการณ์ในทางทีขอขึ้นทะเบียนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เคยต้องโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงทีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดทีได้กระท่า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
7. กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีมีองค์กรควบคุมวิชาชีพต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอขึน้ ทะเบียน
1. ส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวน 7 ชุด
2. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนหรือบัตรประจ่าตัวข้าราชการ จ่านวน 7 ชุด
3. ส่าเนาแสดงคุณวุฒิทุกคุณวุฒิ จ่านวน 7 ชุด พร้อมทั้งแสดงต้นฉบับในวันทีมายืนค่าขอ
4. เอกสารหรือผลงานประกอบในทางทีขอขึ้นทะเบียน จ่านวน 7 ชุด (ท่าเป็นแฟ้มหรือรูปเล่ม)
5. รูปถ่ายสีขนำด 1 นิ้ว จ่านวน 5 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. หนังสือรับรองขององค์กรควบคุมวิชาชีพในกรณีทีผู้ยืนค่าขอขึ้นทะเบียนในสาขาวิชาชีพทีมี
องค์กรควบคุมวิชาชีพ
7. หลักฐานการการเปลียนชือและชือสกุล (ถ้ามี)
8. หลักฐานอืน ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ใบส่าคัญการสมรส หลักฐานการเปลียนชือ – สกุล
3. วิธีกำรกรอกคำขอ
1. ให้กรอกหรือพิมพ์ข้อความตามแบบฟอร์มค่าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรม
แบบฟอร์มสามารถถ่ายเอกสารหรือดาวน์โหลดได้ที ส่านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
www.jla.coj.go.th (หัวข้อผู้เชียวชาญศาลยุติธรรม)
2. การกรอกข้อความ ...
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2. การกรอกข้อความในช่องภูมิล่าเนาปัจจุบันและทีอยู่ปัจจุบัน ต้องเป็นสถานทีทีติดต่อได้สะดวก
และหากในระหว่างการพิจารณามีการเปลียนแปลงทีอยู่จะต้องแจ้งให้ส่านักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรมทราบด้วย
3. การกรอกข้อความในช่องหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ให้ระบุชือหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาทีผู้ยืนค่าขอ
ท่างานอยู่ด้วยในปัจจุบัน
4. การกรอกข้อความในช่องประวัติการท่างาน ให้กรอกประวัติการท่างาน สถานทีท่างาน หัวหน้า หรือ
ผู้บังคับบัญชา วันเดือนปี ระยะเวลาท่างาน เหตุผลทีออกโดยจะต้องระบุทีอยู่ของสถานทีทีเคยท่างาน
อันเป็นทีอยู่ปัจจุบัน เพือให้สามารถติดต่อได้สะดวก โดยจะถือว่าทีอยู่ดังกล่าวเป็นทีอยู่ทีถูกต้อง
ซึงหากผู้ยืนค่าขอมีประวัติการท่างานมากกว่า 1 ทีให้จดั ท่าเป็นสารบัญบัญชีประกอบ
5. การกรอกข้อความในช่องผลงานประกอบค่าขอ หากมีผลงานประกอบมากกว่า 1 ผลงานให้จดั ท่า
สารบัญบัญชีผลงานเป็นเล่มพร้อมส่าเนา จ่านวน 7 ชุด เพือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
6. ผู้รับรองความประพฤติ (ในหน้า 2) จะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับบุคคลทีผู้ยืนค่าขอระบุในค่าขอ
และจะต้องไม่ใช้ผู้บังคับบัญชา ญาติ สามี หรือภรรยาของผู้ยืนค่าขอฯ
7. ผู้ยืนค่าขอสามารถสืบค้นข้อมูลเกียวกับข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2560 หรือรายชือผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรมได้ที ส่านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
www.jla.coj.go.th (หัวข้อผู้เชียวชาญศาลยุติธรรม)
8. ข้อมูลประกอบค่าขอให้ระบุบุคคลทีเกียวข้องตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยผู้เชียวชาญของ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2560 ข้อ 9 (บุคคลตามข้อบังคับข้อ 9 หมายถึง 1.ผู้บังคับบัญชา 2.บุคคลทีเกียวข้อง
ในหน้าทีการงาน เช่น ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ว่าจ้าง 3.องค์กรควบคุมวิชาชีพ)
9. หากมีข้อสงสัยในการกรอกแบบค่าขอขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามได้ทีกลุ่มประสานความร่วมมือ
ทางกฎหมาย ส่านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2512 8506 โทรสาร 0 2541 2262
หมายเหตุ
การกรอกข้อความในแบบค่าขอและเอกสารต่างๆ ทียืนประกอบมาพร้อมกับการยืนค่าขอขึ้นทะเบียน
ถือเป็นส่วนหนึงของการยืนค่าขอขึ้นทะเบียน ซึงคณะกรรมการจะน่ามาพิจารณาประกอบความเห็นด้วย
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ยืนค่าขอให้ความส่าคัญกับการกรอกข้อความดังกล่าวด้วย
----------------------------------------------ส่านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
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ข้อกำหนดในกำรขอขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชำญของศำลยุตธิ รรม
ด้ำนกำรแปลเอกสำรจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยและจำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ
----------------------------------------------เพือให้การพิจารณาผลงานของผู้ยืนค่าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรมด้านการแปลเอกสาร
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมีความชัดเจนและเหมาะสม คณะกรรมการ
พิจารณาการรับขึ้นทะเบียนผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรมด้านการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จึงออกข้อก่าหนดในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรม
ด้านการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. งานแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจ่านวน
อย่างละ 3 ชิ้นงาน
2. ต้นฉบับต้องไม่เคยผ่านการแปลมาก่อน
3. เป็นชิ้นงานทีได้แปลมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยืนค่าขอขึ้นทะเบียน
4. คณะกรรมการอาจเชิญผู้ยืนค่าขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
5. ค่าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นทีสุด
คำแนะนำสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอขึน้ ทะเบียน
1. ผลงานแปลอาจมาจากต้นฉบับทีหลากหลายสาขา โดยผลงานแปลแต่ละชิ้น ผู้ยืนค่าขอต้องกรอก
แบบรับรองผลงานแนบมากับผลงาน หากไม่ได้แปลเองทั้งหมด ต้องแจ้งจ่านวนร้อยละของ
งานแปลชิ้นนั้น และต้องรับรองผลงานทุกชิ้นทีส่งให้คณะกรรมการ
2. ให้ผู้ยืนค่าขอส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ทีเป็นต้นฉบับ พร้อมทั้งให้ระบุผู้ว่าจ้างและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ว่าจ้าง
ในเอกสารการแปลแต่ละชิ้น เพือให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้
3. ผู้ยืนค่าขอมีหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงานแปลทั้งหมดก่อนทีส่งให้คณะกรรมการ
ในกรณีทีคณะกรรมการมีความสงสัยเกียวกับงานแปลและขอให้ผู้ยืนค่าขอส่งงานแปลเข้ามาใหม่
ผู้ยืนค่าขอจะต้องด่าเนินการโดยไม่ชักช้า
4. ในกรณีทีส่งงานแปลแต่ละชิ้นทีมีลักษณะเป็นเล่มแยกจากกัน ให้จดั วางต้นฉบับไว้ด้านหน้าและ
งานแปลไว้ด้านหลังแล้วจัดชุดเข้าด้วยกัน
5. ในกรณีส่งงานแปลเย็บรวมกันเป็นเล่ม ให้ท่าดัชนีแยกเป็นงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เห็นชัดเจน โดยในแต่ละประเภทให้จดั วางต้นฉบับ
อยู่หน้างานแปล นอกจากนี้ ควรมีสารบัญชืองานแปลทั้งหมด
6.ในกรณีที ...
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6. ในกรณีทีต้นฉบับและผลงานแปลมีจ่านวนหน้าค่อนข้างมาก เพือให้ง่ายแก่การตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการฯให้ผู้ยืนค่าขอฯ จัดวางต้นฉบับและผลงานแปลลงในแฟ้มและจัดท่าดัชนี
แยกเป็นงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เห็นชัดเจน
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนแปล
1. งานแปลบางประเภททีอาจมีรูปแบบส่าเร็จและหาได้ทัวไป เช่น สัญญาประเภทต่างๆ คณะกรรมการ
จะให้น้่าหนักคะแนนน้อย แต่จะให้น้่าหนักกับเนื้อหาประเด็นหลัก หรือข้อปลีกย่อยอืนๆ ของสัญญา
ซึงไม่อาจหาได้โดยทัวไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
2. งานแปลบางประเภททีได้ผ่านการตรวจทานและขัดเกลาแล้วโดยบุคคลหนึงหรือ โดยกองบรรณาธิการ
เพือการจ่าหน่าย เช่น งานแปลเพือจ่าหน่าย น้่าหนักคะแนนอาจน้อยลง
3. คณะกรรมการอาจก่าหนดต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ผู้ยืนค่าขอแปลส่ง
ตามทีเห็นสมควรเพือประกอบการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ยืนค่าขอ
----------------------------------------------ส่านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
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ข้อกำหนดในกำรทดสอบกำรแปลเอกสำรของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
ผู้เชี่ยวชำญของศำลยุตธิ รรมด้ำนกำรแปลเอกสำรจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย
และจำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ
----------------------------------------------เพือให้เป็นไปตามข้อก่าหนดในการขอขึ้นทะเบียนผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรมด้านการแปลเอกสารจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ยืนค่าขอขึ้นทะเบียนทีได้รับเชิญ ต้องเข้ารับ
การทดสอบตามวัน เวลา และสถานทีตามทีคณะกรรมการก่าหนด
ลักษณะกำรทดสอบ
1. แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จ่านวน 2 หน้าขึ้นไป เวลา 1 ชัวโมง
2. แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จ่านวน 2 หน้าขึ้นไป เวลา 1 ชัวโมง
3. ทดสอบการแปลผลงานของตนเองทีน่าส่งคณะกรรมการ โดยอาจแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ จ่านวน 2 หน้า เวลา 1 ชัวโมง
ระเบียบกำรทดสอบ
1. ผู้ยืนค่าขอทีได้รับเชิญจากคณะกรรมการ ต้องเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลา และสถานที
ตามทีคณะกรรมการก่าหนด
2. ผู้ยนค่
ื าขอสามารถน่าพจนานุกรมเข้าห้องทดสอบได้ไม่เกิน 2 เล่ม แต่ไม่อนุญาตให้น่า
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อืนใด
เข้าห้องสอบ
3. ผู้ยืนค่าขอต้องท่าข้อสอบให้ครบจ่านวนข้อตามทีคณะกรรมการก่าหนด โดยจะน่าคะแนนของแต่ละข้อ
มารวมกัน คะแนนทีได้ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผู้ยืนค่าขอผ่านเกณฑ์การพิจารณา
4. ผู้ยืนค่าขออาจขอใช้คอมพิวเตอร์ในการท่าข้อสอบได้ โดยต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ก่อนท่าการทดสอบ
1 วัน เพือทีจะได้จดั เตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำผลกำรทดสอบ
1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา ร้อยละ 70
2. การใช้ภาษา ความสละสลวย และความกระชับของเนื้อหา ร้อยละ 30
----------------------------------------------ส่านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
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