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ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการสมั ค ร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสองและวรรคสาม
และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการสมั ค รและการสอบคั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการสมั ค รและการสอบคั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการสมั ค รและการสอบคั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการสมั ค รและการสอบคั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๕) ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการสมั ค รและการสอบคั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๗) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๘) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๙) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑๐) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ก.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ที่ ก.ต. แต่งตั้งขึ้น
เพื่อทําการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ผู้สมัคร
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้สมัครทดสอบความรู้ตามความในมาตรา ๒๗
และ ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ เมื่อสมควรจะมีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เมื่อใด ให้เลขานุการ ก.ต.
เสนอขอความเห็ น ชอบจาก ก.ต. เพื่ อ จั ด ให้ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรู้ โดยให้ ก.ต.
ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการตามจํานวนที่จําเป็น ทั้งนี้ โดย ก.ต.
จะแต่ ง ตั้ ง เฉพาะประธานกรรมการและรองประธานกรรมการก็ ไ ด้ แล้ ว ให้ ป ระธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการร่วมกันจัดทํารายชื่อผู้ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเสนอ ก.ต. พิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
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การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึง
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอน และการเป็นกรรมการสอบวิชากฎหมาย
ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นส่วนสําคัญ
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์แห่งราชการศาลยุติธรรม ก.ต. อาจกําหนดให้มีการสอบคัดเลือก
และทดสอบความรู้แต่ละคราวมีเพียงการสอบคัดเลือกของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๗ หรือมีการทดสอบ
ความรู้ของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลายข้อ และการทดสอบความรู้ของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือมีทั้งการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในคราวเดียวกันก็ได้
ในกรณีที่ ก.ต. กําหนดให้มีการสอบคัดเลือกของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๗ กับการทดสอบ
ความรู้ของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) และผู้สมัคร
ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) ในคราวเดียวกัน ให้คณะกรรมการจัดให้มีการสอบผู้สมัคร
ทุกประเภทในวันเดียวกัน โดยมีข้อสอบสําหรับผู้สมัครแต่ละประเภทแยกต่างหากจากกันตามหลักเกณฑ์
และวิธีการออกข้อสอบที่กําหนดในระเบียบนี้
ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการสมั ค รสอบประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรื อ หลายประเภท
ให้ผู้สมัครแสดงความจํานงว่าจะสมัครสอบคัดเลือกหรือทดสอบความรู้ประเภทใดในวันยื่นใบสมัคร
ข้อ ๙ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางาน
ออกประกาศ หรือกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
การสอบคัดเลือกของผู้สมัคร
ข้อ ๑๐ การสอบคัดเลือกของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๗ ให้มีทั้งการสอบข้อเขียน
และการสอบปากเปล่า
วิชาที่สอบคัดเลือกคือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาษาอังกฤษ
และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
หรือกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญ ญา หรื อกฎหมายภาษี อากร หรือ กฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมาย
ล้มละลาย หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
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ข้อ ๑๑ การสอบข้อเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วันที่หนึ่ง วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จํานวน ๖ ข้อ และกฎหมายอาญา จํานวน
๔ ข้อ เวลา ๔ ชั่วโมง ๑๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐
(๒) วันที่สอง วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จํานวน ๓ ข้อ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในศาลแขวง จํ า นวน ๑ ข้ อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ ข้อ และให้เลือกสอบในกฎหมายลักษณะวิชา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค จํานวน ๒ ข้อ รวมจํานวนข้อสอบทั้งหมด ๗ ข้อ เวลา ๒ ชั่วโมง ๕๕ นาที
คะแนนเต็ม ๗๐ กับภาษาอังกฤษ จํานวนข้อสอบตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เวลา ๑ ชั่วโมง
คะแนนเต็ ม ๑๐ โดยสํ า หรั บ ลั ก ษณะวิ ช าที่ ใ ห้ เ ลื อ กสอบ ผู้ ส มั ค รต้ อ งแสดงความจํ า นงว่ า จะสอบ
ลักษณะวิชากฎหมายใดในวันยื่นใบสมัคร
(๓) วันที่ สาม วิ ชากฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่ ง จํานวน ๖ ข้ อ และกฎหมายวิ ธีพิ จารณา
ความอาญา จํานวน ๔ ข้อ เวลา ๔ ชั่วโมง ๑๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐
หมวด ๓
การทดสอบความรู้
ส่วนที่ ๑
คุณวุฒิและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
ข้อ ๑๒ ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายต่อไปนี้
จากต่างประเทศหรือในการศึกษาปริญญาโททางกฎหมายในประเทศไทย แล้วแต่กรณีด้วย คือ
(๑) กฎหมายอาญา
(๒) กฎหมายแพ่ ง ซึ่ ง พอเที ย บได้ กั บ ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ในประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ รวม ๔ วิชา หรือกฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้ายระเบียบนี้ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๔ วิชา และ
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(๓) กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย
ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องศึกษาวิชากฎหมายตามวรรคหนึ่ง
(๑) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตร
เฉพาะด้านในวิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี กฎหมายล้มละลาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายที่อยู่ในกลุ่มวิชากฎหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตามวรรคสอง (๑) ไม่น้อยกว่า ๔ วิชา และได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง
อีกไม่น้อยกว่า ๒ วิชา โดยในจํานวนนี้อย่างน้อย ๑ วิชา ต้องเป็นวิชาตาม (๑) (๓) หรือกฎหมาย
แพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคํ า นวณจํ า นวนวิ ช าที่ กํ า หนดในข้ อ ๑๒ วรรคหนึ่ ง (๒)
และวรรคสอง (๒) ถ้าผู้สมัครคนใดได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายในระบบการจัดการศึกษา
ที่กําหนดให้มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายนั้นตลอดปีการศึกษาและมีการวัดผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ให้ถือว่าผู้นั้นได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายตามที่กําหนดไว้ในข้อดังกล่าว ๒ วิชา
ข้อ ๑๔ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องสอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปี หรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี หรือ
สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่ง
ก.ต. รับรอง โดยมีหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ ๑๕ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ง) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุ ลาการศาลยุ ติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องได้สอนวิ ชากฎหมายตามหลั กสูต รในคณะนิติศาสตร์
หรือเทียบเท่าคณะนิติศาสตร์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
(๑) นิติกร ซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองว่าได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามมาตรฐานในสายงาน
นิติการที่ ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ หรือ
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(๒) เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองว่าได้ปฏิบัติงานในด้านกฎหมายอย่างแท้จริง
ตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ. กําหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
หรือ
(๓) เจ้าพนักงานคดี ซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองว่าได้ปฏิบัติงานในด้านกฎหมายอย่างแท้จริง
ตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ. กําหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ตามแบบที่กําหนด
ท้ายระเบียบนี้
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง นิ ติ ก ร
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม หรือเจ้าพนักงานคดี ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ
การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ให้นับเฉพาะเวลาที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่ง
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นเท่านั้น
เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้นั้นเคยดํารง
ตําแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือพนักงานคุมประพฤติในกระทรวงยุติธรรมอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับและได้โอนมาเป็นข้าราชการ
ศาลยุติธรรมโดยผลของกฎหมายดังกล่าว หรือโดยวิธีอื่นก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ หากผู้บังคับบัญชา
รับรองตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ว่าในระหว่างที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งดังกล่าวในกระทรวงยุติธรรม
ได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างแท้จริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. กําหนด ก็ให้นับเวลาที่
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวรวมเป็นเวลาปฏิบัติงานของผู้สมัครนั้นด้วย
ข้อ ๑๗ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้ อ งสอบไล่ ไ ด้ ป ริ ญ ญาโทหรื อ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า
ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือการบัญชี และได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วแต่กรณี มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้ประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามเงื่อนไขในข้อ ๒๐ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ข้อ ๑๘ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องสอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๘

สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือการบัญชี และได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วแต่กรณี
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ผู้สมัครตามวรรคหนึ่งต้องส่งหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทํางาน ผลงาน หรือความรู้
เฉพาะด้ า นในวิ ช าการด้ า นนั้ น ๆ เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ
ของคณะอนุกรรมการประเมินซึ่ง ก.ต. แต่งตั้งขึ้น
ผู้ผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินจึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ในวิชากฎหมาย
ข้อ ๑๙ ผู้ ส มั ค รตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม
การสัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จะต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชามาแสดงว่าได้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
อย่างแท้จริงตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
ผู้สมัครตามวรรคหนึ่งซึ่งมิได้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจะต้องมี
หนังสือรับรองตนเองมาแสดงว่าได้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวอย่างแท้จริงตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
ส่วนที่ ๒
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
ข้อ ๒๐ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ข) (ค) หรือ (ฉ) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ ง ได้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมาย
เป็นทนายความ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ นายทหารซึ่งทําหน้าที่นายทหารสืบสวนสอบสวน
หรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด หรื อ เจ้ า พนั ก งานการเลื อ กตั้ ง (งานวิ นิ จ ฉั ย หรื อ งานสื บ สวนสอบสวน)
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จะต้องได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่าที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นทนายความจะต้องได้ว่าความในศาลโดยทําหน้าที่
หรือมีส่วนร่วมทําหน้าที่ทนายความในการที่ศาลออกนั่งพิจารณามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง สําหรับ
ผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) หรือ (ค) และไม่น้อยกว่า ๓๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา
๒๘ (๒) (ฉ) ซึ่งในจํานวนนี้ต้องเป็นคดีแพ่งไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
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(๒) ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจต้องปฏิบัติงาน
ในหน้าที่พนักงานสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข)
หรือ (ค) และไม่น้อยกว่า ๓๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
(๓) ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นนายทหารซึ่งทําหน้าที่นายทหารสืบสวนสอบสวน
หรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน กระทรวงกลาโหม ต้องได้ปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยู่ใน
อํานาจของศาลทหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) หรือ (ค)
และไม่น้อยกว่า ๓๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
(๔) ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ต้องปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดมาแล้ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ เรื่ อ ง สํ า หรั บ ผู้ ส มั ค รตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) หรื อ (ค) และไม่ น้ อ ยกว่ า
๓๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
(๕) ผู้ ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายเป็ น เจ้ า พนั ก งานการเลื อ กตั้ ง (งานวิ นิ จ ฉั ย หรื อ
งานสื บ สวนสอบสวน) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (สํ า นั ก งาน กกต.) ต้ อ งปฏิ บั ติ ง าน
พิจารณาวินิจฉัย หรือสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข)
หรือ (ค) และไม่น้อยกว่า ๓๐ เรื่อง สําหรับผู้สมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
ข้อ ๒๑ ผู้ ส มั ค รที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายตามข้ อ ๒๐ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองของ
ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาหรือของผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณี มาแสดงว่าได้ทําหน้าที่นั้นอย่างแท้จริง
ตามแบบที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยกําหนดการประกอบวิชาชีพ
อย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒๒ ผู้ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน หรือแต่เพียงบางส่วนตามประกาศ
คณะกรรมการตุลาการ เรื่องกําหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา ๒๗ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑
ฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ถือว่าได้ประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
และปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ครบถ้วนแล้วหรือแต่เพียงส่วนนั้นแล้วแต่กรณี
ตามที่ ก.ต. กําหนดตามนัยระเบียบนี้
ข้อ ๒๓ ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งรองจ่าศาลอยู่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ และยังคงปฏิบัติ
หน้าที่เดิมในตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองตามแบบ
ที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยกําหนดการประกอบวิชาชีพอย่างอื่น
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ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ถือว่าการปฏิบัติ
หน้าที่เดิมต่อมานั้นเป็นการประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ โดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องกันไป
ส่วนที่ ๓
การทดสอบความรู้
ของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
ข้อ ๒๔ การทดสอบความรู้ของผู้สมัคร ให้มีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
วิชาที่ทดสอบ คือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กับภาษาอังกฤษและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๒๕ การสอบข้อเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วันที่หนึ่ง วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จํานวน ๓ ข้อ และกฎหมายอาญา จํานวน ๒ ข้อ
เวลา ๒ ชั่วโมง ๕ นาที คะแนนเต็ม ๕๐
(๒) วันที่สอง วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จํานวน ๑ ข้อ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในศาลแขวง จํ า นวน ๑ ข้ อ
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือภาษาอังกฤษ ตามที่กําหนดในข้อ ๒๖ วรรคสอง จํานวน ๑ ข้อ และให้
เลือกสอบในกฎหมายลักษณะวิชากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดี เ ยาวชนและครอบครั ว กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายภาษี อ ากร กฎหมายแรงงาน
กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค จํานวน ๑ ข้อ
เวลา ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที คะแนนเต็ม ๔๐ และสอบภาษาอังกฤษอีก จํานวน ๒ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง
คะแนนเต็ม ๒๐
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(๓) วั น ที่ ส าม วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง จํ า นวน ๓ ข้ อ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา จํานวน ๓ ข้อ เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๖๐
ข้อ ๒๖ ให้ผู้สมัครที่เลือกสอบในกฎหมายลักษณะวิชากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค ตามข้อ ๒๕ (๒) แสดงความจํานงว่าจะสอบลักษณะวิชากฎหมายใดในวันยื่นใบสมัคร
ให้ผู้สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง และเลือกสอบในวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อที่สาม หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ อีกจํานวน ๑ ข้อ หากผู้สมัครทําข้อสอบในวิชาที่ให้เลือกตอบ
เกินกว่าที่กําหนด ให้ถือข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นข้อที่กําหนดให้ทํา
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ ก.ต. กําหนดให้มีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ในคราวเดียวกัน
ตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการเลือกข้อสอบของผู้สมัครสอบคัดเลือกในหมวด ๒ เป็นข้อสอบของผู้สมัคร
ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และออกข้อสอบ ดังนี้
(๑) วิชากฎหมายอาญา จํานวน ๒ ข้อ
(๒) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จํานวน ๒ ข้อ และให้ออกข้อสอบเพิ่มอีก ๑ ข้อ
เป็นคําถามเกี่ยวกับแนวคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีให้ผู้เข้าสอบแสดงทักษะ
ในการให้เหตุผลและวิเคราะห์
(๓) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิชาละ ๓ ข้อ
(๔) วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จํานวน ๑ ข้อ
(๕) กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง
และวิ ธี พิจ ารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายว่ า ด้วยการจั ด ตั้ง ศาลเยาวชนและครอบครั วและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน
กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค วิชาละ ๑ ข้อ
(๖) วิช าภาษาอั ง กฤษ ให้ อ อกข้อ สอบ ๓ ข้อ โดยให้ อ อกข้ อ สอบข้ อ ที่ หนึ่ ง เป็ นคํ า ถาม
ที่ให้แปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ข้อที่สองเป็นคําถาม
ภาษาอังกฤษที่ทดสอบความเข้าใจในการอ่านบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ และข้อที่สามเป็นคําถาม
ที่ให้ผู้สมัครเขียนอธิบาย หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ
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ส่วนที่ ๔
การทดสอบความรู้
ของผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)

ข้อ ๒๘ การทดสอบความรู้ของผู้ สมั ครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) ให้ มีทั้ ง
การสอบข้อเขียนและปากเปล่า
วิชาที่ทดสอบคือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ภาษาอังกฤษ และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
หรือกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญ ญา หรื อกฎหมายภาษี อากร หรือ กฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมาย
ล้มละลาย หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ข้อ ๒๙ การสอบข้อเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วันที่หนึ่ง วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จํานวน ๓ ข้อ และกฎหมายอาญา จํานวน ๒ ข้อ
เวลา ๒ ชั่วโมง ๕ นาที คะแนนเต็ม ๕๐
(๒) วัน ที่ ส อง วิ ช ากฎหมายลั ก ษณะพยานหลั กฐาน จํ า นวน ๑ ข้อ และให้ เ ลื อ กสอบ
ในกฎหมายลักษณะวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
จํานวน ๑ ข้อ เวลา ๕๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๐ กับวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ ข้อ เวลา ๓ ชั่วโมง
คะแนนเต็ม ๖๐
(๓) วันที่สาม วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จํานวน ๒ ข้อ และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จํานวน ๒ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที คะแนนเต็ม ๔๐
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ ก.ต. กําหนดให้มีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ในคราวเดียวกัน
ตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
ให้คณะกรรมการเลือกข้อสอบของผู้สมัครสอบคัดเลือกในหมวด ๒ เป็นข้อสอบของผู้สมัคร
ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) ดังนี้
(๑) วิชากฎหมายอาญา จํานวน ๒ ข้อ
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(๒) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จํานวน ๒ ข้อ
(๓) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิชาละ ๒ ข้อ
(๔) วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จํานวน ๑ ข้อ
ให้คณะกรรมการออกข้อสอบเพิ่มในวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีก ๑ ข้อ เป็นคําถาม
เกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมายหรือปัญหาเชิงทฤษฎีที่ให้ผู้เข้าสอบแสดงทักษะใน
การให้เหตุผลและวิเคราะห์ และให้ออกข้อสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค วิชาละ ๑ ข้อ เป็นคําถามเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมายหรือปัญหาเชิงทฤษฎี
ที่ให้ผู้เข้าสอบแสดงทักษะในการให้เหตุผลและวิเคราะห์
ในการออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ให้ออกข้อสอบ ๓ ข้อ โดยให้ออกข้อสอบข้อที่หนึ่ง
เป็นคําถามที่ให้แปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ข้อที่สองเป็นคําถามภาษาอังกฤษที่ทดสอบ
ความเข้าใจในการอ่านบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ และข้อที่สามเป็นคําถามที่ให้ผู้สมัครเขียนอธิบาย
หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ ๓๑ ให้ผู้สมัครที่เลือกสอบในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพจิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค ตามข้อ ๒๙ (๒) แสดงความจํานงว่าจะสอบลักษณะวิชากฎหมายใดในวันยื่นใบสมัคร
ข้อ ๓๒ ก.ต. อาจกําหนดให้สอบวิชาภาษาต่างประเทศอื่นแทนวิชาภาษาอังกฤษก็ได้ ทั้งนี้
ให้นําความในข้อ ๓๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการสอบวิชาภาษาต่างประเทศอื่นโดยอนุโลม
หมวด ๔
ระเบียบการสอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ในการตรวจ
การสอบปากเปล่า เกณฑ์ในการบรรจุ และอัตราส่วนในการบรรจุ

ข้อ ๓๓ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบข้อเขียนตามที่ ก.ต. กําหนดโดยเคร่งครัด
และให้ประธานกรรมการรับผิดชอบในการจัดทํารหัสสมุดคําตอบของผู้สอบทุกคนแยกตามวันที่สอบ
โดยไม่ให้รหัสซ้ํากันแล้วเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้ด้วยตนเอง
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ข้อ ๓๔ คณะกรรมการอาจจั ดตั วบทกฎหมายที่ ไม่ มี ข้ อความอื่ นใดไว้ ให้ ผู้ สมั ครใช้ ประกอบ
การสอบวิชาใดในห้องสอบก็ได้
ข้อ ๓๕ ผู้ ส มั ค รที่ ข าดสอบ หรื อ เข้ า สอบแต่ ไ ม่ ทํ า คํ า ตอบเลย ในการสอบข้ อ เขี ย นวิ ช า
กฎหมายวันใดวันหนึ่ง จะไม่มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า
ข้อ ๓๖ ในการตรวจคําตอบแต่ละข้อ ให้องค์คณะซึ่งประกอบด้วยกรรมการสอบคัดเลือก
และทดสอบความรู้อย่างน้อยสองคนตรวจแล้วให้คะแนนคําตอบตามหลักเกณฑ์การตรวจ และการให้
คะแนนที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้สมัครได้คะแนนคําตอบตามค่าเฉลี่ยที่คํานวณจากคะแนน
ที่กรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้แต่ละคนกําหนดให้
ข้อ ๓๗ การสอบปากเปล่าให้กระทําโดยวิธีถามผู้สมัครเรียงตัว กําหนดเวลาประมาณคนละ
๒๕ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ สําหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก และคะแนนเต็ม ๖๐ สําหรับผู้สมัคร
ทดสอบความรู้โดยให้กรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้แต่ละคนที่ทําการสอบปากเปล่าผู้สมัคร
ให้ ค ะแนนแบ่ ง ตามหั ว ข้ อที่ กํ า หนดในแบบการให้ ค ะแนนการสอบปากเปล่ าท้ า ยระเบี ย บนี้ และให้
ผู้ ส มั ค รได้ ค ะแนนการสอบปากเปล่ า ตามค่ า เฉลี่ ย ที่ คํ า นวณจากคะแนนที่ ก รรมการสอบคั ด เลื อ ก
และทดสอบความรู้แต่ละคนกําหนดให้
ข้อ ๓๘ ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนสอบข้อเขียนทั้งหมด
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า และต้องได้คะแนนสอบปากเปล่าไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนน
สอบปากเปล่า จึงจะเป็นผู้ผ่านการสอบปากเปล่า เมื่อนําคะแนนสอบข้อเขียนกับคะแนนสอบปากเปล่ารวมกัน
ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมดจึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ข้อ ๓๙ เมื่อสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เสร็จแล้ว ก.ต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ใน
เกณฑ์จะได้รับการบรรจุเรียงตามประเภทของการสอบและลําดับคะแนนไว้ ณ สํานักงานศาลยุติธรรม
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ ก.ต. เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ในคราวเดียวกัน
ให้บรรจุผู้สมัครสอบตามความในมาตรา ๒๗ ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก)
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และผู้สมัครทดสอบความรู้ตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามลําดับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ดิเรก อิงคนินันท์
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑

กฎหมายพิเศษ
กฎหมายพิเศษตามความในข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน นิ ติ ป รั ช ญา กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายพาณิชย์นาวี กฎหมายทะเล กฎหมายอากาศ กฎหมายอวกาศ กฎหมาย
โทรคมนาคม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ระหว่างประเทศ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเด็ก
และเยาวชน นิติเวชศาสตร์ อาชญาวิทยา กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การขัดกันแห่ง
กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ กฎหมาย
เทคโนโลยีส ารสนเทศ กฎหมายธุร กิจ กฎหมายว่า ด้ว ยพาณิช ย์อ ิเ ล็ก ทรอนิก ส์ กฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า กฎหมายการเกษตร และกฎหมายพลังงาน
_______________________

๒

หลักเกณฑ์การตรวจและการให้คะแนน
ในการสอบคัดเลือกและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ข้อ ๑ การให้คะแนนคําถามเกี่ยวกับปัญหาเชิงปฏิบัติ
เหตุผลที่ให้ประกอบกันเป็นรายข้อไป ดังนี้
(๑) ตอบไม่ถูกธงคําตอบ และเหตุผลใช้ไม่ได้
(๒) ตอบไม่ถูกธงคําตอบ แต่เหตุผลพอฟังได้
(๓) ตอบไม่ถูกธงคําตอบ แต่เหตุผลดี
(๔) ตอบถูกธงคําตอบ แต่เหตุผลใช้ไม่ได้
(๕) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลพอฟังได้บ้าง
(๖) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลพอใช้ได้
(๗) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลดี
(๘) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลดีมาก

ให้พิจารณาคําตอบและ
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

๐
๑–๒
๒–๔
๐–๑
๒–๕
๕–๖
๗–๘
๙ – ๑๐

ข้อ ๒ การให้คะแนนคําถามเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย
หรือปัญหาเชิงทฤษฎี ให้พิจารณาคําตอบและเหตุผลที่ให้ประกอบกันเป็นรายข้อไป ดังนี้
(๑) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีไม่ดี
และเหตุผลหรือการวิเคราะห์ใช้ไม่ได้ ให้คะแนน ๐
(๒) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีไม่ดี
แต่เหตุผลหรือการวิเคราะห์พอฟังได้ ให้คะแนน ๑ - ๒
(๓) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีไม่ดี
แต่เหตุผลหรือการวิเคราะห์ดี ให้คะแนน ๒ - ๔
(๔) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีดี
แต่เหตุผลหรือการวิเคราะห์ใช้ไม่ได้ ให้คะแนน ๐ - ๑
(๕) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีดี
และเหตุผลหรือการวิเคราะห์พอฟังได้บ้าง ให้คะแนน ๒ - ๕
(๖) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีดี
และเหตุผลหรือการวิเคราะห์พอใช้ได้ ให้คะแนน ๕ - ๖
(๗) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีดี
และเหตุผลหรือการวิเคราะห์ดี ให้คะแนน ๗ - ๘

๓

ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีดี
และเหตุผลหรือการวิเคราะห์ดีมาก ให้คะแนน ๙ - ๑๐
(๘)

ข้อ ๓ สําหรับผู้ที่ไม่ตอบ ให้กรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ผู้ตรวจ
คําตอบกรอกในช่องคะแนนว่า “ไม่ตอบ”
ถ้าข้อสอบข้อใดมีหลายประเด็น ให้กําหนดคะแนนในแต่ละประเด็นให้แน่นอน
ก่อนแล้วให้นําหลักเกณฑ์การให้คะแนนในข้อ ๑ และ ๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้กรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ผู้ตรวจคําตอบให้คะแนน
เป็นตัวเลขจํานวนเต็มที่ไม่มีเศษของคะแนน เช่น ๐.๕ หรือ ๑/๒ คะแนน
การคิดค่าเฉลี่ยของคะแนนคําตอบที่คํานวณจากคะแนนที่กรรมการสอบคัดเลือก
และทดสอบความรู้ผู้ตรวจคําตอบแต่ละคนกําหนดให้ จะคิดค่าเฉลี่ยรายข้อแต่จะไม่ปัดเศษหาก
ค่าเฉลี่ยเป็นทศนิยม
___________________________

๔

แบบการให้คะแนนการสอบปากเปล่าในการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ชื่อผู้สมัคร …………………………….…… นามสกุล ………………....…………………
ข้อที่

หัวข้อ

คะแนนเต็ม

๑.

ธงคําตอบ

๒๐

๒.

การให้เหตุผลและทักษะในการวิเคราะห์
ทางกฎหมาย

๓๐

๓.

บุคลิกภาพ ทัศนคติ อุปนิสัย
วุฒิภาวะทางอารมณ์

๒๕

๔.

ปฏิภาณ ไหวพริบ การแสดงออก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๕

รวม

๑๐๐
ลงชื่อ …………………………………………………..….
กรรมการสอบคัดเลือก

คะแนนที่กําหนดให้

๕

แบบการให้คะแนนการสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ชื่อผู้สมัคร …………………………….…… นามสกุล ……………….…………………
ข้อที่

หัวข้อ

คะแนนเต็ม

๑.

ธงคําตอบ

๑๐

๒.

การให้เหตุผลและทักษะในการวิเคราะห์
ทางกฎหมาย

๒๐

๓.

บุคลิกภาพ ทัศนคติ อุปนิสัย
วุฒิภาวะทางอารมณ์

๑๕

๔.

ปฏิภาณ ไหวพริบ การแสดงออก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๑๕

รวม

๖๐

ลงชื่อ …….................……………………………….
กรรมการทดสอบความรู้

คะแนนที่กําหนดให้

๖

สนามเล็ก (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ง)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า .................................................. ตําแหน่ง ..............................................
ขอรับรองว่า ...................................................................................... ผู้สมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็น/เคยเป็น อาจารย์ประจํา
คณะนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย........…………...................................
เริ่มรับราชการในตําแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่........เดือน ....................... พ.ศ. .............ถึงวันที่...........
เดือน ....................... พ.ศ. .............โดยสอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร์ หรือ
เทียบเท่าคณะนิติศาสตร์มาแล้วเป็นเวลา ............ ปี ปัจจุบันยังคงดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่/พ้น
จากตําแหน่งไปแล้ว เหตุที่พ้นจากตําแหน่งเพราะ..............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับรอง
(
)
ตําแหน่ง .................................................................

หมายเหตุ (๑) ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตําแหน่งคณบดีหรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก

๗

สนามเล็ก (แบบ ๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ตําแหน่งนิติกร/เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม/เจ้าพนักงานคดี
สํานักงานศาลยุติธรรม
เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า ................................................ ตําแหน่ง.....................................................
ขอรับรองว่า ......................................................................................................ผู้สมัครทดสอบ
ความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็น/เคยเป็น ข้าราชการ
ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม ตํ า แ ห น่ ง นิ ติ ก ร /เ จ้ า พ นั ก ง า น ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม /เ จ้ า พ นั ก ง า น ค ดี ร ะ ดั บ
..................................... อัตราเงินเดือน................................................ บาท โดยได้เริ่มรับราชการใน
ตําแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. .................ถึงวันที่ ...............
เดือน ............................ พ.ศ. ..................... และได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างแท้จริงตาม
มาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ. กําหนด มาแล้วเป็นเวลา ..................... ปี ปัจจุบันยังคงดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวอยู่/พ้นจากตําแหน่งแล้วเหตุที่พ้นจากตําแหน่งเนื่องจาก ........................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับรอง
(
)
ตําแหน่ง ....................................................................
หมายเหตุ (๑) ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก

๘

สนามเล็ก (แบบ ๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเคยเป็นนิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือพนักงานคุมประพฤติในกระทรวงยุติธรรม
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ........
ข้าพเจ้ า ................................................ ตําแหน่ง ...................................
ขอรับรองว่า ..........................................................................................................................ผู้สมัคร
ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเคยเป็นข้าราชการใน
กระทรวงยุติธรรม ตําแหน่งนิติกร/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานคุมประพฤติ ระดับ ............
อัตราเงินเดือน .......................บาท โดยได้เริ่มรับราชการในตําแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ..........
เดือน .......................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ........... และในระหว่างที่
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างแท้จริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่
ก.พ. กําหนด มาแล้วเป็นเวลา ............ ปี ปัจจุบันโอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมแล้วตั้งแต่
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ................

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับรอง
(
)
ตําแหน่ง ...............................................................

หมายเหตุ (๑) ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตําแหน่งผู้อํานวยการกองตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก

๙

สนามเล็ก (แบบ ๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์ การพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ .............................................................
วันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า ................................................. ตําแหน่ง ..............................................
ขอรับรองว่า ................................................................................... ผู้สมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประกอบ/เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
ทัน ตกรรมหรือ เภสั ช กรรมหรื อ การสั ต วแพทย์ หรื อ การพยาบาลหรือ นั ก เทคนิ ค การแพทย์ ห รื อ
วิ ศ วกรรมหรื อ สถาปั ต ยกรรมหรื อ เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตามใบอนุ ญ าตเลขที่
................................... ออกให้โดย ................................... ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน .................
พ.ศ. ............. และหมดอายุ วั น ที่ ........ เดื อ น.........................พ.ศ. .............. สั ง กั ด
............................................. ตําแหน่ง .................................. อัตราเงินเดือน ............. บาท โดยได้
เริ่มปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่........ เดือน .................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ........
เดือน ............................. พ.ศ. ........ และได้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวอย่างแท้จริงมาแล้วเป็นเวลา
............... ปี ปัจจุบันยังคงดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่/พ้นจากตําแหน่งแล้ว เหตุที่พ้นจากตําแหน่ง
เนื่องจาก ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................ผู้รับรอง
(
)
ตําแหน่ง ..........................................................
หมายเหตุ (๑) ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานหรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก

๑๐

สนามเล็ก (แบบ ๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์ การพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งมิได้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ....... เดือน.......................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า ................................................................. ผู้สมัครทดสอบความรู้เพื่อ
บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ขอรับรองว่าข้าพเจ้า ประกอบ/เคยประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมหรือทันตกรรมหรือเภสัชกรรมหรือการสัตวแพทย์หรือการพยาบาลหรือนักเทคนิค
การแพทย์ ห รื อ วิ ศ วกรรมหรื อ สถาปั ต ยกรรมหรื อ เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ตามใบอนุ ญ าต
เลขที่ ………………..…….ออกให้ โ ดย ........................................... ตั้ ง แต่ วั น ที่ ........... เดื อ น
.................................พ.ศ. .................. และหมดอายุวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ...............
โดยเริ่มประกอบวิชาชีพดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ........ ถึงวันที่
.............. เดื อ น ................................ พ.ศ. .............. มี ส ถานประกอบการอยู่ ที่
.............................................. เลขที่ ........... ถนน ........................................... ตําบล/แขวง
................................อําเภอ/เขต........................................................ จังหวัด....................................
โทร. ............................. และได้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ดั ง กล่ า วอย่ า งแท้ จ ริ ง มาแล้ ว เป็ น เวลา
....................... ปี ปัจจุบันยังคงประกอบวิชาชีพดังกล่าวอยู่/ไม่ได้ประกอบ วิชาชีพดังกล่าวแล้ว
เหตุที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วเนื่องจาก .............................................................................
............................................................................................................................................................

หมายเหตุ

ลงชื่อ ..................................................... ผู้รับรอง
(
)
ตําแหน่ง ..............................................................
(๑) ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก
(๒) ผู้สมัครต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริง มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิได้

