๑

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม
และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดว ยการ
สมัครการสอบคัด เลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปน ขาราชการตุลาการในตําแหนง ผูชว ย
ผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒๑ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๕) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรม วาดว ยการสมัครและการทดสอบ
ความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
(๗) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรม วาดว ยการสมัครและการทดสอบ
ความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๘) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรม วาดว ยการสมัครและการทดสอบ
ความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑
0

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๑๓/๓ เมษายน ๒๕๕๘

๒

(๙) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรม วาดว ยการสมัครและการทดสอบ
ความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑๐) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการทดสอบ
ความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการทดสอบ
ความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๔ บรรดาระเบียบซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ก.ต.” หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูที่ ก.ต.
แตงตั้งขึ้นเพื่อทําการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูผูสมัคร
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครสอบคัดเลือกและผูสมัครทดสอบความรูตามความใน
มาตรา ๒๗ และ ๒๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ เมื่อสมควรจะมีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูเมื่อใด ใหเลขานุการ ก.ต.
เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ต. เพื่อจัดใหมีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู โดยให ก.ต. ประกาศ
เกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค ร และแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรู ขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบดว ย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตามจํ านวนที่ จําเปน ทั้ง นี้
โดย ก.ต. จะแตงตั้งเฉพาะประธานกรรมการและรองประธานกรรมการก็ได แลวใหประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการรว มกัน จัด ทํารายชื่อผูซึ่ง สมควรไดรับ แตงตั้ง ใหเปน กรรมการเสนอ ก.ต.
พิจารณาแตงตั้งตอไป
การแตง ตั้ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตามวรรคหนึ่ ง
ใหคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณในการสอน และการเปนกรรมการสอบวิชา
กฎหมายของผูซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนสวนสําคัญ
ขอ ๘ เพื่อประโยชนแหงราชการศาลยุติธรรม ก.ต. อาจกําหนดใหมีการสอบคัดเลือก
และทดสอบความรูแตละคราวมีเพียงการสอบคัดเลือกของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ หรือมีการ
ทดสอบความรูของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) ขอใดขอหนึ่ง
หรื อ หลายข อ และการทดสอบความรู ข องผู ส มั ค รตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ หรื อ มี ทั้ ง การ
สอบคัดเลือก และการทดสอบความรูขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอในคราวเดียวกันก็ได

๓

ในกรณี ที่ ก.ต. กํ า หนดให มี ก ารสอบคั ด เลื อ กของผู ส มั ค รตามความในมาตรา ๒๗
กั บ การทดสอบความรู ข องผู ส มั ค รตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรื อ (ช)
และผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) ในคราวเดียวกัน ใหคณะกรรมการจัดใหมีการสอบ
ผูส มั ครทุ กประเภทในวั น เดี ยวกั น โดยมี ข อสอบสํา หรับ ผู สมั ค รแต ล ะประเภทแยกตา งหากจากกั น
ตามหลักเกณฑและวิธีการออกขอสอบที่กําหนดในระเบียบนี้
ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติในการสมัครสอบประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท
ใหผูสมัครแสดงความจํานงวาจะสมัครสอบคัดเลือกหรือทดสอบความรูประเภทใดในวันยื่นใบสมัคร
ขอ ๙ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะทํ า งานออกประกาศ หรื อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรู
ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
การสอบคัดเลือกของผูสมัคร
ขอ ๑๐ การสอบคัดเลือกของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ ใหมีทั้งการสอบขอเขียน
และการสอบปากเปลา
วิชาที่สอบคัดเลือกคือ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวาดว ยการจัด ตั้ง ศาลแขวงและวิ ธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ
ภาษาอังกฤษ และกฎหมายวาดว ยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว หรือ กฎหมายทรั พ ย สิน ทางป ญ ญา หรื อกฎหมายภาษี อ ากร หรือ กฎหมายแรงงาน
หรือกฎหมายลมละลาย หรือกฎหมายการคาระหวางประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
ขอ ๑๑ การสอบขอเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วั น ที่ ห นึ่ ง วิ ช ากฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย จํ า นวน ๖ ข อ และกฎหมายอาญา
จํานวน ๔ ขอ เวลา ๔ ชั่วโมง ๑๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐
(๒) วั น ที่ ส อง วิ ช ากฎหมายลั ก ษณะพยานหลั ก ฐาน จํ า นวน ๓ ข อ พระธรรมนู ญ
ศาลยุติธรรมกับกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง จํานวน
๑ ขอ กฎหมายรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ ขอ และใหเลือกสอบในกฎหมายลักษณะวิชา กฎหมายวาดวย
การจัด ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพยสิ น
ทางปญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหวางประเทศ
หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค จํานวน ๒ ขอ รวมจํานวนขอสอบทั้งหมด ๗ ขอ เวลา ๒ ชั่วโมง
๕๕ นาที คะแนนเต็ ม ๗๐ กั บ ภาษาอั ง กฤษ จํ า นวนข อ สอบตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร
เวลา ๑ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐ โดยสําหรับลักษณะวิชาที่ใหเลือกสอบผูสมัครตองแสดงความจํานง
วาจะสอบลักษณะวิชากฎหมายใดในวันยื่นใบสมัคร

๔

(๓) วั น ที่ ส าม วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง จํ า นวน ๖ ข อ และกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา จํานวน ๔ ขอ เวลา ๔ ชั่วโมง ๑๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐
หมวด ๓
การทดสอบความรู
สวนที่ ๑
คุณวุฒิและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ
ข อ ๑๒ ผู ส มั ค รทดสอบความรู ต ามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) หรื อ (ค)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต อ งได ศึ ก ษา
และสอบไล ไ ด ใ นวิ ช ากฎหมายต อ ไปนี้ จากต า งประเทศหรื อ ในการศึ ก ษาปริ ญ ญาโททางกฎหมาย
ในประเทศไทย แลวแตกรณีดวย คือ
(๑) กฎหมายอาญา
(๒) กฎหมายแพง ซึ่งพอเทียบไดกับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิช ย รวม ๔ วิช า หรื อกฎหมายแพง ซึ่ งพอเที ยบได กับ ลัก ษณะใดลั กษณะหนึ่ ง ในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุทายระเบียบนี้ รวมกันแลวไมนอยกวา ๔ วิชา
และ
(๓) กฎหมายลั ก ษณะพยานหลั ก ฐาน หรื อ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา หรื อ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือกฎหมายลมละลาย
ผู ส มั ค รที่ ไ ด ศึ ก ษาและสอบไล ไ ด ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษากฎหมายดั ง ต อ ไปนี้
ใหไดรบั ยกเวนไมตอ งศึกษาวิชากฎหมายตามวรรคหนึ่ง
(๑) ผู ส มั ค รที่ ไ ด ศึ ก ษาและสอบไล ไ ด ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษากฎหมายที่ จั ด ไว เ ป น
หลักสูตรเฉพาะดานในวิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา กฎหมายการค า ระหว า งประเทศ กฎหมายพาณิ ช ย น าวี กฎหมายล ม ละลาย
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายคุมครองผูบริโภค
(๒) ผูสมัครที่ไดศึกษาและสอบไลไดในวิชากฎหมายที่อยูในกลุมวิชากฎหมายกลุมใด
กลุมหนึ่งตามวรรคสอง (๑) ไมนอยกวา ๔ วิชา และไดศึกษาและสอบไลไดในวิชากฎหมายตามที่ระบุไว
ในวรรคหนึ่งอีกไมนอยกวา ๒ วิชา โดยในจํานวนนี้อยางนอย ๑ วิชา ตองเปนวิชาตาม (๑) (๓) หรือ
กฎหมายแพง ซึ่งพอเทียบไดกับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนในการคํานวณจํานวนวิชาที่กําหนดในขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) และ
วรรคสอง (๒) ถ า ผู ส มั ค รคนใดได ศึ ก ษาและสอบไล ไ ด ใ นวิ ช ากฎหมายในระบบการจั ด การศึ ก ษา

๕

ที่กําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชากฎหมายนั้นตลอดปการศึกษาและมีการวัดผลเมื่อสิ้นปการศึกษา
ใหถือวาผูนั้นไดศึกษาและสอบไลไดในวิชากฎหมายตามที่กําหนดไวในขอดังกลาว ๒ วิชา
ขอ ๑๔ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต อ งสอบไล ไ ด ป ริ ญ ญาโททางกฎหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย
ในประเทศไทย โดยมีห ลักสูต รเดียวไมนอยกวา สองป หรือหลายหลักสูต รรวมกัน ไมนอยกวาสองป
หรื อ สอบไล ไ ด ป ริ ญ ญาโททางกฎหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยและจากมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศซึ่ง ก.ต. รับรอง โดยมีหลายหลักสูตรรวมกันไมนอยกวาสองป
ขอ ๑๕ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ง) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองไดสอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตรหรือ
เทียบเทาคณะนิติศาสตรมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๑๖ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
(๑) นิติกร ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายตามมาตรฐานในสายงาน
นิติการที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวา ๖ ป ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ หรือ
(๒) เจาพนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานในดานกฎหมาย
อยา งแทจริ ง ตามมาตรฐานในสายงานนิติ การที่ ก.ศ. กําหนด เปน เวลาไม นอ ยกวา ๖ ป ตามแบบ
ที่กําหนดทายระเบียบนี้ หรือ
(๓) เจาพนักงานคดี ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานในดานกฎหมายอยางแทจริง
ตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ. กําหนด เปนเวลาไมนอยกวา ๖ ป ตามแบบที่กําหนดทาย
ระเบียบนี้
ทั้งนี้ ผูสมัครตามวรรคหนึ่งจะตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนิติกร
เจาพนักงานศาลยุติธรรม หรือเจาพนักงานคดี ไมตา่ํ กวาระดับชํานาญการ
การนับระยะเวลาการปฏิบัติง านของผูสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหนับเฉพาะเวลาที่ผูนั้น
ดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นเทานั้น
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาการปฏิบัติง านของผูสมัครตามวรรคหนึ่ง ถาผูนั้น
เคยดํารงตําแหนงนิติกร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หรือพนักงานคุมประพฤติในกระทรวงยุติธ รรม
อยูในวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ และไดโอนมาเปน
ขา ราชการศาลยุ ติ ธ รรมโดยผลของกฎหมายดั ง กล า ว หรื อโดยวิ ธี อื่น ก อ นวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕
หากผูบังคับบัญชารับรองตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้วาในระหวางที่ผูนั้นดํารงตําแหนงดังกลาว
ในกระทรวงยุติธรรมไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ.
กําหนด ก็ใหนับเวลาที่ดํารงตําแหนงดังกลาวรวมเปนเวลาปฏิบัติงานของผูสมัครนั้นดวย
ขอ ๑๗ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต อ งสอบไล ไ ด ป ริ ญ ญาโทหรื อ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า
ในสาขาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร เทคนิคการแพทย พยาบาล
ศาสตร วิ ศ วกรรมศาสตร สถาป ต ยกรรมศาสตร หรื อ การบั ญ ชี และได ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย นักเทคนิคการแพทย การพยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือ

๖

เปน ผูส อบบัญ ชี รับอนุญ าต แล ว แตก รณี มาแลว เป น เวลาไมนอยกวา ๓ ป หรือไดป ระกอบวิชาชี พ
ทางกฎหมายตามที่ร ะบุ ไ วใ นมาตรา ๒๗ (๓) แหง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข าราชการฝา ยตุล าการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามเงื่อนไขในขอ ๒๐ มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป
ขอ ๑๘ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองสอบไลไดปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร วิศวกรรมศาสตร
สถาป ต ยกรรมศาสตร หรื อ การบั ญ ชี และได ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ทั น ตกรรม เภสั ช กรรม
การสัตวแพทย นักเทคนิคการแพทย การพยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แลวแตกรณี มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป
ผูสมัครตามวรรคหนึ่งตองสงหลักฐานที่แสดงประสบการณในการทํางาน ผลงาน หรือ
ความรูเฉพาะดานในวิชาการดานนั้น ๆ เพื่อประกอบการประเมินความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของ
คณะอนุกรรมการประเมินซึ่ง ก.ต. แตงตั้งขึ้น
ผูผานการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินจึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ
ความรูในวิชากฎหมาย
ขอ ๑๙ ผูสมัค รตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช) แห งพระราชบั ญ ญัติร ะเบีย บ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม
การสั ต วแพทย นั กเทคนิค การแพทย การพยาบาล วิศวกรรม สถาป ต ยกรรม หรือเป น ผูสอบบัญ ชี
รั บ อนุ ญ าตในหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน จะต อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองของผู บั ง คั บ บั ญ ชามาแสดงว า
ไดประกอบวิชาชีพดังกลาวอยางแทจริงตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ผูสมัครตามวรรคหนึ่งซึ่งมิไดประกอบวิชาชีพดังกลาวในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
จะตองมีหนังสือรับรองตนเองมาแสดงวาไดประกอบวิชาชีพดังกลาวอยางแทจริงตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้
สวนที่ ๒
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

ขอ ๒๐ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ข) (ค) หรือ (ฉ) แหงพระราชบัญ ญัติ
ระเบี ย บข า ราชการฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ ง ได ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมาย
เปนทนายความ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ นายทหารซึ่งทําหนาที่นายทหารสืบสวนสอบสวน
หรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด หรื อ เจ า พนั ก งานการเลื อ กตั้ ง (งานวิ นิ จ ฉั ย หรื อ งานสื บ สวนสอบสวน)
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๒๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จะตองไดปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวไมนอยกวาที่กําหนด ดังตอไปนี้

๗

(๑) ผู ที่ป ระกอบวิ ชาชีพ ทางกฎหมายเป น ทนายความจะตอ งไดว าความในศาลโดย
ทําหนาที่หรือมีสวนรวมทําหนาที่ทนายความในการที่ศาลออกนั่งพิจารณามาแลวไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) หรือ (ค) และไมนอยกวา ๓๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘
(๒) (ฉ) ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนคดีแพงไมนอยกวา ๕ เรื่อง
(๒) ผู ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายเป น พนั ก งานฝ า ยปกครอง หรื อ ตํ า รวจต อ ง
ปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานสอบสวนมาแลวไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข)
หรือ (ค) และไมนอยกวา ๓๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
(๓) ผู ท่ี ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายเปน นายทหารซึ่ง ทํ า หน า ที่ น ายทหารสื บ สวน
สอบสวนหรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน กระทรวงกลาโหม ตองไดปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญา
ซึ่งอยูในอํานาจของศาลทหารมาแลว ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง สําหรับ ผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข)
หรือ (ค) และไมนอยกวา ๓๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
(๔) ผู ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายเป น เจ า หน า ที่ สื บ สวนสอบสวน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด (สํ านั ก งาน ป.ป.ส.) ต อ งปฏิ บั ติ ง านสอบสวนคดี
ยาเสพติดมาแลวไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) หรือ (ค) และไมนอยกวา
๓๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
(๕) ผูที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานวินิจฉัยหรืองาน
สืบสวนสอบสวน) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน กกต.) ตองปฏิบัติงานพิจารณา
วินิจฉัย หรือสอบสวนมาแลวไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) หรือ (ค) และ
ไมนอยกวา ๓๐ เรื่อง สําหรับผูสมัครตามมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ)
ขอ ๒๑ ผูสมัครที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามขอ ๒๐ ตองมีหนังสือรับรองของ
ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาหรือของผูบังคับบัญชา แลวแตกรณี มาแสดงวาไดทําหนาที่นั้นอยางแทจริง
ตามแบบที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพ
อยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข อ ๒๒ ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ และปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขครบถ ว นหรื อ แต เ พี ย งบางส ว น
ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการ เรื่อง กําหนดวิชาชีพทางกฎหมายอยางอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา ๒๗ (๑) (ค) แห ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบีย บข าราชการฝา ยตุ ลาการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหถือวาไดประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับกฎหมาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ครบถวนแลวหรือแตเพียงสวนนั้น
แลวแตกรณี ตามที่ ก.ต. กําหนดตามนัยระเบียบนี้
ขอ ๒๓ ผูที่เคยดํารงตําแหนงรองจาศาลอยูกอนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ และยังคง
ปฏิบัติหนาที่เดิมในตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ในสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมีผูบังคับบัญชารับรอง
ตามแบบที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพ
อยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหถือวาการ
ปฏิบัติห นาที่เดิม ตอมานั้น เปน การประกอบวิชาชีพอยางอื่น ที่เกี่ย วเนื่องกับ กฎหมาย และไดป ฏิบั ติ
ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ โดยใหนับระยะเวลาตอเนื่องกันไป

๘

สวนที่ ๓
การทดสอบความรู
ของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
ขอ ๒๔ การทดสอบความรูของผูสมัคร ใหมีทั้งการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
วิชาที่ทดสอบ คือ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว หรื อ กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายลมละลาย หรือกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค กับภาษาอังกฤษและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒๕ การสอบขอเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วันที่หนึ่ง วิชากฎหมายแพงและพาณิชย จํานวน ๓ ขอ และกฎหมายอาญา จํานวน
๒ ขอ เวลา ๒ ชั่วโมง ๕ นาที คะแนนเต็ม ๕๐
(๒) วั น ที่ ส อง วิ ช ากฎหมายลั ก ษณะพยานหลั ก ฐาน จํ า นวน ๑ ข อ พระธรรมนู ญ
ศาลยุติธรรมกับกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง จํานวน
๑ ขอ กับ กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ หรือภาษาอังกฤษ ตามที่กําหนดในขอ ๒๖ วรรคสอง จํานวน ๑ ขอ
และใหเลือกสอบในกฎหมายลักษณะวิชากฎหมายวาดว ยการจัด ตั้ง ศาลเยาวชนและครอบครัว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพยสิน ทางปญ ญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหวางประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
จํานวน ๑ ขอ เวลา ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที คะแนนเต็ม ๔๐ และสอบภาษาอังกฤษอีก จํานวน ๒ ขอ เวลา
๑ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐
(๓) วั น ที่ ส าม วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง จํ า นวน ๓ ข อ และกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา จํานวน ๓ ขอ เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๖๐
ข อ ๒๖ ให ผู ส มั ค รที่ เ ลื อ กสอบในกฎหมายลั ก ษณะวิ ช ากฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพยสิน ทางปญญา
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหวางประเทศ หรือกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีผูบริโ ภค ตามขอ ๒๕ (๒) แสดงความจํานงวาจะสอบลักษณะวิชากฎหมายใดในวั น
ยื่นใบสมัคร
ให ผู ส มั ค รสอบวิ ช าภาษาอั ง กฤษข อ ที่ ห นึ่ ง และข อ ที่ ส อง และเลื อ กสอบในวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษข อ ที่ ส าม หรื อ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก จํ า นวน ๑ ข อ หากผู ส มั ค รทํ า ขอ สอบในวิ ช า
ที่ใหเลือกตอบเกินกวาที่กําหนด ใหถือขอที่ไดคะแนนนอยที่สุดเปนขอที่กําหนดใหทํา

๙

ข อ ๒๗ ในกรณี ที่ ก.ต. กํ า หนดให มี ก ารสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรู
ในคราวเดี ย วกั น ตามข อ ๘ ให ค ณะกรรมการเลื อ กข อ สอบของผู ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กในหมวด ๒
เปนขอสอบของผูส มัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และออกขอสอบ ดังนี้
(๑) วิชากฎหมายอาญา จํานวน ๒ ขอ
(๒) วิชากฎหมายแพงและพาณิชย จํานวน ๒ ขอ และใหออกขอสอบเพิ่มอีก ๑ ขอ
เปนคําถามเกี่ยวกับแนวคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีใหผูเขาสอบแสดงทักษะ
ในการใหเหตุผลและวิเคราะห
(๓) วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง และกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
วิชาละ ๓ ขอ
(๔) วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จํานวน ๑ ขอ
(๕) กฎหมายรั ฐ ธรรมนูญ พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติธ รรมกั บ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหวางประเทศ และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
วิชาละ ๑ ขอ
(๖) วิชาภาษาอังกฤษ ใหออกขอสอบ ๓ ขอ โดยใหออกขอสอบขอที่หนึ่งเปนคําถาม
ที่ใหแปลขอความภาษาไทยเปน ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเปน ภาษาไทย ขอที่สองเปน คําถาม
ภาษาอังกฤษที่ทดสอบความเขาใจในการอานบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ และขอที่สามเปนคําถาม
ที่ใหผูสมัครเขียนอธิบาย หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเปนภาษาอังกฤษ
สวนที่ ๔
การทดสอบความรู
ของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
ขอ ๒๘ การทดสอบความรูของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) ใหมีทั้งการ
สอบขอเขียนและปากเปลา
วิช าที่ ทดสอบคือ กฎหมายแพง และพาณิ ช ย กฎหมายอาญา กฎหมายวิ ธี พิจ ารณา
ความแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ภาษาอังกฤษ และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครั ว หรือกฎหมายทรัพยสิน ทางปญ ญา หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน หรื อ
กฎหมายลมละลาย หรือกฎหมายการคาระหวางประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
ขอ ๒๙ การสอบขอเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วันที่หนึ่ง วิชากฎหมายแพงและพาณิชย จํานวน ๓ ขอ และกฎหมายอาญา จํานวน
๒ ขอ เวลา ๒ ชั่วโมง ๕ นาที คะแนนเต็ม ๕๐

๑๐

(๒) วัน ที่สอง วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จํานวน ๑ ขอ และใหเลือกสอบ
ในกฎหมายลักษณะวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา กฎหมายภาษี อ ากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหวางประเทศ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโ ภค จํานวน ๑ ขอ เวลา ๕๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๐ กับวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ ขอ เวลา
๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๖๐
(๓) วั น ที่ ส าม วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง จํ า นวน ๒ ข อ และกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา จํานวน ๒ ขอ เวลา ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที คะแนนเต็ม ๔๐
ข อ ๓๐ ในกรณี ที่ ก.ต. กํ า หนดให มี ก ารสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรู ใ น
คราวเดียวกันตามขอ ๘ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
ใหคณะกรรมการเลือกขอสอบของผูสมัครสอบคัด เลือกในหมวด ๒ เปนขอสอบของ
ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) ดังนี้
(๑) วิชากฎหมายอาญา จํานวน ๒ ขอ
(๒) วิชากฎหมายแพงและพาณิชย จํานวน ๒ ขอ
(๓) วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง และกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
วิชาละ ๒ ขอ
(๔) วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จํานวน ๑ ขอ
ใหคณะกรรมการออกขอสอบเพิ่มในวิชากฎหมายแพงและพาณิชย อีก ๑ ขอ เปนคําถาม
เกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด ทางกฎหมาย หลั กกฎหมายหรื อ ปญ หาเชิ ง ทฤษฎี ที่ ให ผู เข า สอบแสดงทั ก ษะ
ในการใหเหตุผลและวิเคราะห และใหออกขอสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพยสิน ทางปญญา
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหวางประเทศ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค วิชาละ ๑ ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย
หรือปญหาเชิงทฤษฎีที่ใหผูเขาสอบแสดงทักษะในการใหเหตุผลและวิเคราะห
ในการออกขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ ใหออกขอสอบ ๓ ขอ โดยใหออกขอสอบขอที่หนึ่ง
เปนคําถามที่ใหแปลขอความภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ขอที่สองเปนคําถามภาษาอังกฤษที่ทดสอบ
ความเขาใจในการอานบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ และขอที่สามเปนคําถามที่ใหผูสมัครเขียนอธิบาย
หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเปนภาษาอังกฤษ
ขอ ๓๑ ใหผูสมัครที่เลือกสอบในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพยสิน ทางปญญา
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย กฎหมายการคาระหวางประเทศ หรือกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีผูบริโ ภค ตามขอ ๒๙ (๒) แสดงความจํานงวาจะสอบลักษณะวิชากฎหมายใดในวั น
ยื่นใบสมัคร
ขอ ๓๒ ก.ต. อาจกํ าหนดให ส อบวิ ช าภาษาต า งประเทศอื่ น แทนวิช าภาษาอัง กฤษ
ก็ได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๓๐ วรรคสี่ มาใชบังคับกับการสอบวิชาภาษาตางประเทศอื่นโดยอนุโลม

๑๑

หมวด ๔
ระเบียบการสอบขอเขียน หลักเกณฑในการตรวจ
การสอบปากเปลา เกณฑในการบรรจุ และอัตราสวนในการบรรจุ
ข อ ๓๓ ผู ส มั ค รต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการสอบข อ เขี ย นตามที่ ก.ต. กํ า หนด
โดยเคร ง ครั ด และให ป ระธานกรรมการรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า รหั ส สมุ ด คํ า ตอบของผู ส อบทุ ก คน
แยกตามวันที่สอบโดยไมใหรหัสซ้ํากัน แลวเก็บรักษารหัสดังกลาวไวดวยตนเอง
ข อ ๓๔ คณะกรรมการอาจจั ด ตั ว บทกฎหมายที่ ไ ม มี ข อ ความอื่ น ใดไว ใ ห ผู ส มั ค ร
ใชประกอบการสอบวิชาใดในหองสอบก็ได
ขอ ๓๕ ผูสมัครที่ขาดสอบ หรือเขาสอบแตไมทําคําตอบเลย ในการสอบขอเขียนวิชา
กฎหมายวันใดวันหนึ่ง จะไมมีสิทธิเขาสอบปากเปลา
ขอ ๓๖ ในการตรวจคํ า ตอบแต ละข อ ใหอ งค ค ณะซึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการสอบ
คัดเลือกและทดสอบความรูอยางนอยสองคน ตรวจแลวใหคะแนนคําตอบตามหลักเกณฑการตรวจ
และการใหค ะแนนที่กําหนดทายระเบียบนี้ และใหผูสมัครได คะแนนคําตอบตามคาเฉลี่ยที่คํานวณ
จากคะแนนที่กรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูแตละคนกําหนดให
ขอ ๓๗ การสอบปากเปลาใหกระทําโดยวิธีถามผูสมัครเรียงตัว กําหนดเวลาประมาณ
คนละ ๒๕ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ สําหรับผูสมัครสอบคัดเลือก และคะแนนเต็ม ๖๐ สําหรับผูสมัคร
ทดสอบความรู โดยใหก รรมการสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรูแ ต ละคนที่ ทํ าการสอบปากเปล า
ผูสมัครใหคะแนนแบงตามหัวขอที่กําหนดในแบบการใหคะแนนการสอบปากเปลาทายระเบียบนี้ และให
ผู ส มั ค รได ค ะแนนการสอบปากเปล า ตามค า เฉลี่ ย ที่ คํ า นวณจากคะแนนที่ ก รรมการสอบคั ด เลื อ ก
และทดสอบความรูแตละคนกําหนดให
ขอ ๓๘ ผูสมัครตองไดคะแนนสอบขอเขียนไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของคะแนนสอบ
ขอเขียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิเขาสอบปากเปลา และตองไดคะแนนสอบปากเปลาไมต่ํากวารอยละ ๕๐
ของคะแนนสอบปากเปลา จึงจะเปนผูผานการสอบปากเปลา เมื่อนําคะแนนสอบขอเขียนกับคะแนน
สอบปากเปล า รวมกั น ต อ งได ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละ ๖๐ ของคะแนนทั้ ง หมด จึ ง จะอยู ใ นเกณฑ ที่ จ ะ
ไดรับบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
ขอ ๓๙ เมื่อสอบคัดเลือกและทดสอบความรูเสร็จแลว ก.ต. จะประกาศรายชื่อผูที่
อยู ใ นเกณฑ จ ะได รั บ การบ รรจุ เ รี ย งตามป ระเภทข องการสอบแ ละลํ า ดั บ คะแ นนไ ว ณ
สํานักงานศาลยุติธรรม

๑๒

ข อ ๔๐ ในกรณี ที่ ก.ต. เห็ น ชอบให มี ก ารสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรู
ในคราวเดี ย วกั น ให บ รรจุ ผู ส มั ค รสอบตามความในมาตรา ๒๗ ผู ส มั ค รทดสอบความรู ต ามความ
ในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และผูสมัครทดสอบความรูตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก)
(ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามลําดับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชือ่ ) ดิเรก อิงคนินนั ท
(นายดิเรก อิงคนินันท)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

กฎหมายพิเศษ

กฎหมายพิ เ ศษตามความในข อ ๑๒ วรรคหนึ่ ง (๒) ได แ ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน นิติปรัชญา กฎหมายเกี่ยวกับ การบริห ารกระบวนการยุติธ รรม
กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายทะเล กฎหมายอากาศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมาย
สิ่งแวดลอม กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
กฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีระหวางประเทศ กฎหมายเครื่องหมาย
การคา กฎหมายสิทธิบัต ร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเด็กและเยาวชน นิติเวชศาสตร อาชญาวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายอาญาระหวางประเทศ การขัดกันแหงกฎหมาย กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายระงับขอ
พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายวาดวยพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร กฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กฎหมายปองกันการผูกขาดหรือการแขงขันทางการคา กฎหมายการเกษตร และ
กฎหมายพลังงาน

๑๓

หลักเกณฑการตรวจและการใหคะแนน
ในการสอบคัดเลือกและการทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพ ิพากษา
ขอ ๑ การใหคะแนนคําถามเกี่ยวกับปญหาเชิงปฏิบัติ ใหพิจารณาคําตอบและเหตุผล
ที่ใหประกอบกันเปนรายขอไป ดังนี้
(๑) ตอบไมถกู ธงคําตอบ และเหตุผลใชไมได
ใหคะแนน ๐
(๒) ตอบไมถกู ธงคําตอบ แตเหตุผลพอฟงได
ใหคะแนน ๑ – ๒
(๓) ตอบไมถกู ธงคําตอบ แตเหตุผลดี
ใหคะแนน ๒ – ๔
(๔) ตอบถูกธงคําตอบ แตเหตุผลใชไมได
ใหคะแนน ๐ – ๑
(๕) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลพอฟงไดบา ง
ใหคะแนน ๒ – ๕
(๖) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลพอใชได
ใหคะแนน ๕ – ๖
(๗) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลดี
ใหคะแนน ๗ – ๘
(๘) ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลดีมาก
ใหคะแนน ๙ – ๑๐
ขอ ๒ การใหคะแนนคําถามเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือ
ปญหาเชิงทฤษฎี ใหพิจารณาคําตอบและเหตุผลที่ใหประกอบกันเปนรายขอไป ดังนี้
(๑) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีไมดี และเหตุผล
หรือการวิเคราะหใชไมได ใหคะแนน ๐
(๒) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีไมดี แตเหตุผล
หรือการวิเคราะหพอฟงได ใหคะแนน ๑ - ๒
(๓) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีไมดี แตเหตุผล
หรือการวิเคราะหดี ใหคะแนน ๒ - ๔
(๔) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีดี แตเหตุผลหรือ
การวิเคราะหใชไมได ใหคะแนน ๐ - ๑
(๕) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีดี และเหตุผล
หรือการวิเคราะหพอฟงไดบาง ใหคะแนน ๒ - ๕
(๖) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีดี และเหตุผล
หรือการวิเคราะหพอใชได ใหคะแนน ๕ - ๖
(๗) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีดี และเหตุผล
หรือการวิเคราะหดี ใหคะแนน ๗ - ๘

๑๔

(๘) ตอบแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีดี และเหตุผล
หรือการวิเคราะหดมี าก ใหคะแนน ๙ - ๑๐
ขอ ๓ สําหรับผูที่ไมตอบ ใหกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูผูตรวจคําตอบ
กรอกในชองคะแนนวา “ไมตอบ”
ถาขอสอบขอใดมีห ลายประเด็น ใหกําหนดคะแนนในแตละประเด็น ใหแ นน อนกอน
แลวใหนําหลักเกณฑการใหคะแนนในขอ ๑ และ ๒ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ใหกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูผูตรวจคําตอบใหคะแนนเปนตัวเลข
จํานวนเต็มที่ไมมีเศษของคะแนน เชน ๐.๕ หรือ ๑/๒ คะแนน
การคิ ด ค า เฉลี่ ย ของคะแนนคํ า ตอบที่ คํ า นวณจากคะแนนที่ ก รรมการสอบคั ด เลื อ ก
และทดสอบความรูผูตรวจคําตอบแตละคนกําหนดให จะคิดคาเฉลี่ยรายขอแตจะไมปดเศษ หากคาเฉลี่ย
เปนทศนิยม

๑๕

แบบการใหคะแนนการสอบปากเปลาในการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพ ิพากษา
ชื่อผูสมัคร .......................................... นามสกุล ........................................
ขอที่

หัวขอ

คะแนนเต็ม

๑.

ธงคําตอบ

๒๐

๒.

การใหเหตุผลและทักษะในการวิเคราะห
ทางกฎหมาย

๓๐

๓.

บุคลิกภาพ ทัศนคติ อุปนิสยั
วุฒิภาวะทางอารมณ

๒๕

๔.

ปฏิภาณ ไหวพริบ การแสดงออก
การแกไขปญหาเฉพาะหนา
และความคิดริเริม่ สรางสรรค

๒๕

รวม

คะแนนที่กําหนดให

๑๐๐

ลงชื่อ ...........................................................
กรรมการสอบคัดเลือก

๑๖

แบบการใหคะแนนการสอบปากเปลาในการทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพ ิพากษา
ชื่อผูสมัคร .......................................... นามสกุล ........................................
ขอที่

หัวขอ

คะแนนเต็ม

๑.

ธงคําตอบ

๑๐

๒.

การใหเหตุผลและทักษะในการวิเคราะห
ทางกฎหมาย

๒๐

๓.

บุคลิกภาพ ทัศนคติ อุปนิสยั
วุฒิภาวะทางอารมณ

๑๕

๔.

ปฏิภาณ ไหวพริบ การแสดงออก
การแกไขปญหาเฉพาะหนา
และความคิดริเริม่ สรางสรรค

๑๕

รวม

คะแนนที่กําหนดให

๖๐

ลงชื่อ ...........................................................
กรรมการทดสอบความรู

๑๗

สนามเล็ก (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ง)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตร หรือเทียบเทาคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. ……….…….
ขาพเจา.............................................................. ตําแหนง ................................................
ขอรับรองวา ............................................................................................ ผูสมัครทดสอบความรูเพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร หรือเทียบเทาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย..............................................................เริ่มรับ
ราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ..................
เดือน ................................. พ.ศ. .................. โดยสอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร หรือ
เทียบเทาคณะนิติศาสตรมาแลวเปนเวลา ......................... ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พน
จากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ..............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง .........................................................................

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบงั คับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๑๘

สนามเล็ก (แบบ ๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนขาราชการศาลยุติธรรม ตําแหนงนิติกร/เจาพนักงานศาลยุติธรรม/เจาพนักงานคดี
สํานักงานศาลยุติธรรม
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. ……….…….
ขาพเจา.............................................................. ตําแหนง ................................................
ขอรับรองวา .................................................................................................. ผูสมัครทดสอบความรูเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูช วยผูพิพากษา
เปน/เคยเปน ขาราชการศาลยุติธรรม
ตําแหนงนิติกร/เจาพนักงานศาลยุติธรรม/เจาพนักงานคดี
ระดับ....................................... อัตรา
เงินเดือน ..................... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวนั ที่ ......... เดือน ..................
พ.ศ. ..............ถึงวันที่ ..................เดือน ........................................ พ.ศ. ...................... และไดปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายอยางแทจริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ. กําหนด มาแลวเปนเวลา ............... ป
ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงแลวเหตุที่พนจากตําแหนงเนื่องจาก ....................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง .........................................................................

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบงั คับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๑๙

สนามเล็ก (แบบ ๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเคยเปนนิติกร เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป หรือพนักงานคุมประพฤติในกระทรวงยุติธรรม
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. ……….…….
ขาพเจา.............................................................. ตําแหนง ................................................
ขอรับรองวา ............................................................................................................ ผูสมัครทดสอบ
ความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษาเคยเปนขาราชการในกระทรวง
ยุติธรรม ตําแหนงนิติกร/เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานคุมประพฤติ ระดับ .....................................
อัตราเงินเดือน ..........................บาท โดยไดเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตัง้ แตวันที่ .........................
เดือน .......................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ........... และใน
ระหวางที่ดํารงตําแหนงดังกลาว ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการ
ที่ ก.พ. กําหนด มาแลวเปนเวลา …………………… ป ปจจุบันโอนไปเปนขาราชการศาลยุติธรรมแลวตั้งแต
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) ........................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง .........................................................................

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบงั คับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๒๐

สนามเล็ก (แบบ ๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งไดประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย การพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย วิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. ……….…….
ขาพเจา.............................................................. ตําแหนง ................................................
ขอรับรองวา .................................................................................................... ผูสมัครทดสอบความรูเพื่อ
บรรจุเปน ขาราชการตุลาการในตํา แหนงผูชว ยผูพิพากษา ประกอบ/เคยประกอบวิช าชีพ เวชกรรม
หรือ ทัน ตกรรมหรือ เภสัช กรรมหรือการสัต วแพทยห รือ การพยาบาลหรือ นัก เทคนิคการแพทยห รือ
วิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมหรือเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่.................................
ออกใหโดย ....................................... ตั้งแตวันที่ ............... เดือน ............................พ.ศ. .......................
และหมดอายุวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ................ สังกัด..........................................
ตําแหนง ............................................. อัตราเงินเดือน ........................ บาท โดยไดเริ่มปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่............. เดือน ................................. พ.ศ. .............. ถึงวันที่ .............
เดือน ................................... พ.ศ. ............. และไดประกอบวิชาชีพดังกลาวอยางแทจริงมาแลวเปนเวลา
........................... ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงแลว เหตุที่พนจากตําแหนง
เนื่องจาก .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง .........................................................................
หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบงั คับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกอง หัวหนาหนวยงาน หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๒๑

สนามเล็ก (แบบ ๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ไดประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย การพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย วิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งมิไดประกอบวิชาชีพในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. ……….…….
ขาพเจา ...................................................................................... ผูสมัครทดสอบความรู
เพื่อบรรจุ เปน ข าราชการตุลาการในตํา แหนง ผูชว ยผูพิ พากษา ขอรับรองว าขาพเจา ประกอบ/เคย
ประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมหรื อ ทั น ตกรรมหรื อ เภสั ช กรรมหรื อ การสั ต วแพทย ห รื อ การพยาบาล
หรือนักเทคนิคการแพทยหรือวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมหรือเปนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ตามใบอนุญาต
เลขที่..............................ออกใหโดย ......................................................................... ตั้งแตวันที่ ...............
เดือน.............................พ.ศ. ......... และหมดอายุวันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .............
โดยเริ่มประกอบวิชาชีพดังกลาวตั้งแตวันที่ ........... เดือน ........................................... พ.ศ. ............. ถึง
วันที่.................. เดือน ........................... พ.ศ. .............. มีสถานประกอบการอยูที่…........................
เลขที่ ............ ถนน ........................ ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...........................................โทร. ................................................................ และไดประกอบ
วิชาชีพดังกลาวอยางแทจริงมาแลวเปนเวลา......................................... ป ปจจุบันยังคงประกอบวิชาชีพ
ดั ง กล า วอยู / ไม ไ ด ป ระกอบ วิ ช าชี พ ดั ง กล า วแล ว เหตุ ที่ ไ ม ไ ด ป ระกอบวิ ช าชี พ ดั ง กล า วแล ว
เนื่องจาก .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง .........................................................................
หมายเหตุ (๑) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก
(๒) ผูสมัครตองกรอกขอความตามความเปนจริง มิฉะนัน้ อาจถูกตัดสิทธิได

๒๒

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพ ิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ก.ต.” หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัคร
คัดเลือกพิเศษ
1

๒

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ก วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒๓

“คณะกรรมการแพทย” หมายความวา คณะกรรมการแพทยซึ่ง ก.ต. กําหนดตามความ
ในมาตรา ๒๖ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๕ ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตอเจาหนาที่ผูรับสมัครซึ่งไดกําหนดไวในประกาศสอบ
คัดเลือก ประกาศทดสอบความรู หรือประกาศคัดเลือกพิเศษ ดวยตนเองหรือดวยวิธีการอื่นที่ ก.ต.
กําหนด ทั้งนี้ ผูสมัครที่ผานการประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิสอบคัดเลือก ทดสอบความรู หรือคัดเลือกพิเศษ
จะมีสิทธิไดรบั การบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตุลาการก็ตอ เมือ่ ไดผานการดําเนินการตามขอ ๖ ถึง
ขอ ๙ ของระเบียบนี้แลว
ผูสมัครที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนจาศาล รองจาศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย
เจาพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติของศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ หรือนายทหารเหลาพระธรรมนูญ
ใหใชหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๖ ให ก.ต. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร โดยใหมีอํานาจ
กําหนดวิธีการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส มัครดําเนินการ ดังนี้
(๑) กอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียน ใหเรียกผูสมัครมาใหขอมูลเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) ภายหลังประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบขอเขียน
(ก) ใหผูผานการสอบขอเขียนยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐานตามที่ได
กําหนดไวในประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบขอเขียน
(ข) สงบัญชีรายชื่อผูผานการสอบขอเขียนไปยังหนวยงานตาง ๆ เชน เนติบัณฑิตยสภา
และสภาทนายความ เพื่อตรวจสอบถึงความเป น สามั ญ สมาชิ ก แห ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา และตรวจสอบ
วา เปน หรือเคยเปนทนายความหรือเคยถูกกลาวหาวาประพฤติผิดมรรยาททนายความตามกฎหมายวา
ดวยทนายความหรือไม
(ค) สงบัญชีรายชื่อผูผานการสอบขอเขียนที่ประกอบวิชาชีพอื่นไปยังหนวยงานกํากับ
ดูแลวิชาชีพที่ผูผานการสอบขอเขียนเปนหรือเคยเปนสมาชิกเพื่อตรวจสอบวาเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือ
เคยถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจริยธรรมหรือมีขอรองเรียนในการประกอบวิชาชีพดังกลาวหรือไม
(ง) สอบถามคุณสมบัตขิ องผูผานการสอบขอเขียนไปยังผูรับรอง ผูบังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร หรือสงรายชื่อผูผานการสอบขอเขียนไปยังหนวยงานตนสังกัดที่ผูสมัครทํางาน
หรือรับราชการอยูเพื่อตรวจสอบวาเคยถูกกลาวหาวาประพฤติผิดวินัยหรือมีขอรองเรียนในการทํางาน
หรือรับราชการหรือไม ตามที่เห็นสมควร
(จ) ตรวจสอบประวัติบุคคลไปยังหนวยงานภายนอกที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา
เชน สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ฉ) ตรวจสอบความประพฤติและลายพิมพนิ้วมือไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร
สํานักงานวิทยาการตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๒๔

(ช) ประกาศบัญชีรายชื่อผูที่ผานการสอบขอเขียนสําหรับการสอบคัดเลือก หรือการ
ทดสอบความรู และประกาศบัญชีรายชื่อผูที่ผานการประเมินความรูความสามารถและประสบการณ
สําหรับการคัดเลือกพิเศษ ตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครกําหนด เพื่อให
บุคคลทั่วไปใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงขาราชการตุลาการ
ของผูที่ผานการสอบขอเขียนหรือการประเมินดังกลาว โดยใหมีหนังสือถึงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ประกาศเปนตนไป เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครและคณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ผา นการสอบขอเขียน ทั้งนี้ ขอใหผูที่ประสงคจะใหขอคิดเห็น
ระบุชื่อ นามสกุล และที่อยูจริงที่สามารถติดตอได
(ซ) ใหผูผานการสอบขอเขียนไปรับการตรวจรางกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย
ตามวันเวลาและสถานที่ที่สาํ นักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด
ใหประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรอง
คุณสมบัติผูที่ผานการสอบขอเขียนหรือการประเมินทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อกลั่นกรอง
คุณสมบัติของผูที่ผานการสอบขอเขียนหรือการประเมินอีกครั้งกอนบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการแพทยจัดทําเกณฑทางการแพทยที่จะใชในการตรวจรางกาย
และจิตใจเพื่อให ก.ต. ใหความเห็นชอบ เกณฑทางการแพทยดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยวิธีการ
ที่จะใชในการทดสอบและลักษณะทางระบบจิตประสาทที่จะตรวจและประเมินความเหมาะสม
คณะกรรมการแพทยจะตรวจรางกายและจิตใจของผูผานการสอบขอเขียนเพื่อใหไ ด
บุคคลที่เหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ ดังนี้
(๑) ตรวจรางกายทัว่ ไป
(๒) ตรวจทางหองปฏิบัติการ ประกอบดวย การตรวจปสสาวะ ตรวจเลือด และเอ็กซเรย
เพื่อตรวจโรคทั่วไป และโรคตามที่ระบุไวในระเบียบของ ก.ต.
(๓) ตรวจสภาพจิตใจ
ขอ ๙ เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร และรายงานผลการตรวจรางกาย
และจิตใจของคณะกรรมการแพทยแลว ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครพิจารณา
แลวเสนอความเห็นไปยัง ก.ต.
ขอ ๑๐ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท
(นายดิเรก อิงคนินันท)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๒๕

ตรวจสอบคุณสมบัติ (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนจาศาล รองจาศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาพนักงานบังคับคดี หรือ
พนักงานคุมประพฤติของศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ หรือนายทหารเหลาพระธรรมนูญ
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..............
ขาพเจา ..................................................... ตําแหนง ........................................................
ขอรับรองวา .................................................................................................. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปน
ขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพพิ ากษา เปน/เคยเปนขาราชการ ........................
.......................................................... ตําแหนง ...........................................................................................
สังกัดสํานัก/กอง ........................................ กรม ................................... อัตราเงินเดือน ................... บาท
โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ................. ถึง
วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. เปนเวลา ............... ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ...........................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูร ับรอง
(
)
ตําแหนง ................................................................

หมายเหตุ ผูรบั รองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอาํ นวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป

๒๖

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยการสอบขอเขียนสําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพ ิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสอบขอเขียน
สําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการใน
ตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสอบขอเขียน
สําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการใน
ตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการในคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการทดสอบความรู หรือประธานกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกพิเศษที่ ก.ต.
แตงตั้ง
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสอบคัดเลือก
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการทดสอบความรู หรือรองประธานกรรมการในคณะกรรมการ
คัดเลือกพิเศษ ที่ ก.ต. แตงตั้ง
“กรรมการคุมสอบ” หมายความวา กรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบที่ประธานกรรมการ
แตงตั้ง
หมวด ๒
ระเบียบการสอบขอเขียน
ขอ ๕ ในการสอบใหผูเขาสอบแตงกายสุภาพเรียบรอย
ขอ ๖ ใหผูเขาสอบตรวจดูแผนผังที่นั่งสอบและเลขที่นั่งกอนเขาหองสอบ และเขาหองสอบเมื่อ
ไดรับอนุญาต

๒๗

ขอ ๗ ใหผูเขาสอบมาถึงหองสอบกอนเริ่มตนเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที และหามมิให
ผูเขาสอบเขาหองสอบภายหลังการสอบไดเริ่มตนแลว
ขอ ๘ หามนําเครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ เขาไปใน
อาคารสอบและหองสอบโดยเด็ดขาด
ขอ ๙ หามกระทําการใด ๆ อันอาจชวยใหลวงรูคําถามและคําตอบของขอสอบ เชนนําตํารา
กฎหมาย ตัวบทกฎหมาย โนตยอใด ๆ เขาไปในหองสอบ
หามมิใหนําสัมภาระใด ๆ ที่อาจใชซุกซอนสิ่งของตามวรรคหนึ่งติดตัวไวในขณะสอบ
ขอ ๑๐ ในระหวางการสอบ ใหผูเขาสอบปฏิบัตดิ ังนี้
(๑) ใหใชปากกาเฉพาะหมึกสีน้ําเงินหรือสีดําเทานั้น
(๒) ใหเขียนเลขประจําตัวสอบไวในกระดาษคําถามทุกหนา ในชองที่กําหนดไว
(๓) ใหเขียนคําตอบในสมุดคําตอบใหถกู เลมตามที่กําหนด โดยใหเขียนเลขประจําตัวสอบไวทสี่ ว น
ตอของสมุดคําตอบทุกเลมใหชัดเจนเพียงแหงเดียวเทานั้น หามเขียนชื่อหรือลงลายมือชื่อผูเขาสอบไว
ณ ที่ใดในสมุดคําตอบโดยเด็ดขาด แมขีดฆาหรือตกเติมก็หามลงลายมือชื่อกํากับ
(๔) หามกระทําการใด ๆ ในสมุดคําตอบ อันอาจทําใหผูอื่นลวงรูถึงตัวผูเขาสอบได เชนเขียนเลข
ประจําตัวสอบ ทําเครื่องหมายวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือเครื่องหมายอยางใดอยางหนึ่งในสมุด
คําตอบ หรือขีดเสนใตเลขขอ คํา หรือขอความใด ๆ
(๕) ใหเขียนคําตอบทั้งสองหนากระดาษ ถาสมุดคําตอบเลมเดียวไมพอใหขอเพิ่มไดแลวกลัดรวม
ไวดว ยกัน
(๖) เมื่อตอบขอใหมตองขึ้นหนาใหม และลงเลขขอในชองที่กําหนดใหชดั เจน หากไมตอบขอใดให
ลงเลขขอนัน้ ไวที่หนาใหม แลวเขียนวา “ไมตอบ”
(๗) หามมิใหออกไปจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ เวนแตกรณีจําเปนอยางยิ่ง ผูเขาสอบอาจ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบใหออกจากหองสอบไดเปนการชั่วคราว ทั้งนี้ ภายใตการควบคุม
ตรวจสอบของกรรมการคุมสอบ
(๘) เมื่อหมดเวลาสอบแลว ใหหยุดเขียนคําตอบทันที และวางสมุดคําตอบกับกระดาษคําถามไวที่
โตะสอบ หามมิใหลุกจากที่นั่งสอบจนกวาจะไดรับอนุญาตใหออกจากหองสอบ
ขอ ๑๑ หามมิใหนํากระดาษคําถามออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
ขอ ๑๒ ผูเขาสอบที่ทุจริตในการสอบจะถูกปรับเปนผูสอบขอเขียนตก และเปนผูขาดคุณสมบัติ
ที่จะเขารับราชการเปนขาราชการตุลาการ ตามมาตรา ๒๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๓ ผูเขาสอบที่ฝาฝนระเบียบการสอบขอ ๘ และขอ ๙ จะถูกปรับเปนผูสอบขอเขียนตก
ผูเขาสอบที่ฝาฝนระเบียบการสอบขอ ๑๐ และขอ ๑๑ อาจถูกปรับเปนผูสอบขอเขียนตกหรือไม
ไดรับการตรวจในขอที่ทําผิดระเบียบ หรือถูกหักคะแนนตามควรแกกรณี
ขอ ๑๔ ผูเขาสอบที่ตอบขอสอบขอเขียนในวิชากฎหมายวิชาเลือกไมตรงกับลักษณะวิชากฎหมาย
ที่ไดแสดงความจํานงไวในวันสมัครสอบ จะไมไดรับการตรวจขอสอบในขอนั้น

๒๘

หมวด ๓
การดําเนินการของกรรมการ
ขอ ๑๕ ในการดําเนินการสอบ ใหกรรมการคุมสอบปฏิบัตดิ ังนี้
(๑) ใหกรรมการคุมสอบซึ่งเปนขาราชการตุลาการสวมครุยขาราชการตุลาการขณะคุมสอบ
(๒) หามกรรมการคุมสอบนําเครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ
เวนแตผูไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ
(๓) กอนเริ่มเวลาเขาหองสอบ ใหกรรมการคุมสอบตรวจตราความเรียบรอยของหองสอบให
พรอมสําหรับการดําเนินการสอบขอเขียน และประจําที่หองสอบตลอดระยะเวลาการดําเนินการสอบ
ขอเขียน
(๔) เมื่อมีการอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบเปนการชั่วคราวตามขอ ๑๐ (๗) ใหกรรมการ
คุมสอบควบคุมและตรวจสอบผูเขาสอบทั้งกอนออกจากหองสอบและกอนกลับเขาหองสอบ
ขอ ๑๖ ใหกรรมการคุมสอบทําบันทึกรายงานพฤติการณของผูเขาสอบที่ปฏิบัติฝาฝนระเบียบ
การสอบขอเขียนตอประธานกรรมการ
ขอ ๑๗ ใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบผูม ีเหตุอนั ควรสงสัยวาจะทําการสอบโดยทุจริต
ขอ ๑๘ เมื่อกรรมการคุมสอบพบวาอาจมีการทุจริตเกิดขึน้ ใหยึดเอกสารหรืออุปกรณที่อาจใชใน
การทุจริตดังกลาวไวเพื่อเสนอตอประธานกรรมการ
ขอ ๑๙ ใหกรรมการสอบผูตรวจคําตอบแตละขอหมายเหตุพฤติการณที่ผูเขาสอบปฏิบัติฝาฝน
ระเบียบการสอบขอเขียนไวที่ปกสมุดคําตอบดานหนาโดยไมตองหักคะแนน และทําบันทึกเสนอประธาน
กรรมการ
ขอ ๒๐ ใหประธานกรรมการและรองประธานกรรมการรวมกันพิจารณาลงโทษผูเขาสอบที่ฝาฝน
ระเบียบการสอบขอเขียนนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

ไพโรจน วายุภาพ

(นายไพโรจน วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม

๒๙

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยการสมัครและการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพ ิพากษา
พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
และการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคสองแหง
พระราชบัญ ญัติร ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมวาดวยการสมัคร
และการคัดเลือกพิเศษ เพือ่ บรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
2

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ หากมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอืน่
“ก.ต.” หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคัดเลือกพิเศษที่ ก.ต. แตงตั้งขึ้นเพื่อ
ทําการคัดเลือกผูสมัคร
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษตามมาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๕ เมื่อสมควรจะมีการคัดเลือกพิเศษเมือ่ ใด ใหเลขานุการ ก.ต. เสนอขอความเห็นชอบ
จาก ก.ต. เพื่อจัดใหมีการคัดเลือกพิเศษ ให ก.ต.กําหนดสาขาวิชากฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลาย
สาขาที่ตองการคัดเลือกพิเศษตามที่ระบุทายระเบียบนี้ และจํานวนที่จะบรรจุ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับ
การรับสมัคร และแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพิเศษขึ้นคณะหนึ่งตามจํานวนที่จําเปน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
คุณสมบัติ ความรูความสามารถประสบการณในการสอน และการเปนกรรมการสอบวิชากฎหมายของผู
ซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนสวนสําคัญ
ขอ ๖ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดเปนอยางอื่น คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะทํางาน ออกประกาศหรือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกพิเศษตามที่เห็นสมควร

๓

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕

๓๐

หมวด ๒
คุณวุฒิและเงือ่ นไขการประกอบวิชาชีพ
ขอ ๗ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑) (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองมีความรูความสามารถและประสบการณดีเดนในสาขาวิชา
กฎหมายที่ ก.ต. กําหนดตามขอ ๕
ขอ ๘ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑) (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองสอนหรือเคยสอนวิชากฎหมายที่ ก.ต. กําหนดตามขอ ๕
วิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชามาแลวรวมไมนอยกวา ๓ ป
ขอ ๙ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑) (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชากฎหมาย ที่ ก.ต.
กําหนดตามขอ ๕ เปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป
ขอ ๑๐ ผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑) (ง) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองไดวาความในศาลโดยเปนทนายความผูทําหนาที่หลักในการที่
ศาลออกนั่งพิจารณามาแลวไมนอยกวา ๑๐๐ เรื่อง ในจํานวนนี้ตองเปนคดีแพงไมนอยกวา ๒๕ เรื่อง
และเปนคดีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชากฎหมายที่ ก.ต. กําหนดตามขอ ๕ ไมนอยกวา ๓๐ เรื่อง โดยมี
หนังสือรับรองของผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ม าแสดงวา ไดทําหนาที่
ดังกลาวอยางแทจริง
ผูสมัครซึ่งไดวาความในศาลตามความในวรรคหนึ่ง กอนวัน ที่ร ะเบียบนี้ใชบัง คับและ
ไมอาจใหผูพิพากษาที่นั่งพิจารณารับรองการวาความได ใหมีหนังสือรับรองของศาลหรือหลักฐานอื่นใด
ที่นาเชื่อวาไดวาความมาแลวมาแสดง
ขอ ๑๑ ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชามาแสดงวาไดปฏิบัติหนาที่
หรือประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๙ (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายที่ ก.ต. กําหนด
ตามขอ ๕ อยางแทจริงตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ผูสมัครตามมาตรา ๒๙ (๑) (ง) ซึ่งมิไดประกอบวิชาชีพดังกลาวในหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน จะตองมีห นัง สือรับ รองตนเองมาแสดงว าไดป ระกอบวิชาชีพดัง กลาวอยางแทจริง ตามแบบ
ที่กําหนดทายระเบียบนี้
หมวด ๓
หลักเกณฑการคัดเลือกพิเศษ
ขอ ๑๒ ผูสมัครตองเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณดีเดนในสาขาวิชา
กฎหมายที่ ก.ต. กําหนดใหมีการคัดเลือกพิเศษ
การคัดเลือกพิเศษใหกระทําโดยการสอบขอเขียน การประเมินความรู ความสามารถ และ
ประสบการณดีเดนในสาขาวิชากฎหมายที่ ก .ต. กําหนดตามขอ ๕ และการสอบสัมภาษณ

๓๑

ขอ ๑๓ วิชาที่สอบขอเขียน ไดแก กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน เวลา ๓ ชั่วโมง
คะแนนเต็ม ๕๐
ผูสอบตองปฏิบัติต ามระเบียบการสอบขอเขียนทายระเบียบนี้โ ดยเครง ครัด และให
ประธานกรรมการคัดเลือกพิเศษรับผิดชอบในการจัดทํารหัสสมุดคําตอบของผูสอบทุกคนไมใหรหัสซ้ํากัน
แลวเก็บรักษารหัสดังกลาวไวดวยตนเอง
คณะกรรมการอาจจัดตัวบทกฎหมายที่ไมมีขอความอื่นใดไวใหผูสอบใชประกอบการสอบ
วิชาใดในหองสอบก็ได
ขอ ๑๔ ใหออกขอสอบเปนคําถามเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมายหรือ
ปญหาเชิงทฤษฎีที่ใหผูสอบแสดงทักษะในการใหเหตุผลและวิเคราะห หรือปญหาเชิงปฏิบัติ
ขอ ๑๕ ในการตรวจคําตอบแตละขอ ใหองคคณะซึ่งประกอบดวยกรรมการคัดเลือก
พิเศษอยางนอยสองคนตรวจแลวใหคะแนนคําตอบตามหลักเกณฑการตรวจ และการใหคะแนนตามที่
คณะกรรมการกําหนด และใหผูสมัครไดคะแนนคําตอบตามคาเฉลี่ยที่คํานวณจากคะแนนที่กรรมการ
คัดเลือกพิเศษแตละคนกําหนดให
ขอ ๑๖ ผูสมัครตองไดคะแนนสอบขอเขียนไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของคะแนนสอบ
ข อ เขี ย นทั้ ง หมด จึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การประเมิ น ความรู ค วามสามารถและประสบการณ ดี เ ด น ของ
คณะอนุกรรมการประเมิน
ขอ ๑๗ ใหผูสมัครที่ผานการสอบขอเขียนสงผลงานที่แสดงความรูความสามารถ
และหลัก ฐานที่แ สดงประสบการณใ นการทํา งานในสาขาวิช ากฎหมายที่ ก.ต.กํา หนดตามขอ ๕
จํานวนไมเกิน ๕ เรื่อง เพื่อประกอบการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินซึ่ง ก.ต. แตงตั้งขึ้น
โดยใหสรุปสาระสําคัญของผลงานหรือประสบการณดังกลาวเรื่องละไมเกิน ๒ หนากระดาษ
ผลงานที่แสดงความรูความสามารถ ไดแก ตําราหรือบทความทางวิชาการหรือรายงาน
ผลงานศึกษาวิจัย คูมือที่จัดทําขึ้นในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน คําฟอง คําใหการ อุทธรณ
คําแกอุทธรณ ฎีกา คําแกฎีกา คําแถลงการณ หรือผลงานอื่นใดที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถ
หลักฐานที่แสดงประสบการณในการทํางาน ไดแก ประวัติการทํางาน หรือกิจกรรมพิเศษ
หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นถึงประสบการณในการทํางาน
กรณีที่ผลงานที่แสดงถึงความรูความสามารถเปนผลงานรวมกับผูอื่น ใหผูสมัครระบุวา
เปนผลงานรวมกับผูใด และผูสมัครมีสวนรวมในผลงานนั้นในสัดสวนเทาใด
คณะอนุกรรมการประเมินอาจใหผูสมัครแสดงหลักฐานอื่นใดที่จําเปนเพิ่มเติมหรือให
ผูสมัครมาชี้แจงก็ได
ขอ ๑๘ หลักเกณฑการประเมินความรูความสามารถและประสบการณดีเดน ใหเปนไป
ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินกําหนด โดยใหมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ ทั้งนี้ ในการประเมินใหคํานึงถึง
ประโยชน ความตองการและความจําเปนของศาลยุติธรรมเปนสําคัญ
ขอ ๑๙ ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถและประสบการณดีเดน จึงมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ

๓๒

ขอ ๒๐ การสอบสัมภาษณใหกระทําโดยวิธีถามผูสอบเรียงตัว กําหนดเวลาประมาณ
คนละ ๒๕ นาที คะแนนเต็ม ๕๐ ใหคณะกรรมการทําการสอบสัมภาษณผูสอบโดยพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตา ง ๆ เชน ความรูค วามสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ ทว งทีว าจา ปฏิภาณ
ไหวพริบ การแกไขปญหาเฉพาะหนา อุปนิสัย วุฒิภาวะทางอารมณ การแสดงออก ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
เปนตน ใหกรรมการแตละคนใหคะแนนแบงตามหัวขอที่กําหนดในแบบการใหคะแนนการสอบสัมภาษณ
ทายระเบียบนี้ และใหผูสอบไดคะแนนการสอบสัมภาษณตามคาเฉลี่ยที่คํานวณจากคะแนนที่กรรมการ
คัดเลือกพิเศษแตละคนกําหนดให
ขอ ๒๑ ผูสอบตองไดคะแนนสอบสัมภาษณไมต่ํากวารอยละ ๕๐ จึงจะถือวาผานการ
สอบสัมภาษณ
ข อ ๒๒ ผู ส มั ค รต อ งได ค ะแนนการสอบข อ เขี ย น
คะแนนการประเมิ น ความรู
ความสามารถและประสบการณดีเดน และคะแนนการสอบสัมภาษณรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐
ของคะแนนทั้งหมด จึงจะอยูในเกณฑที่จะไดรับการเสนอชื่อให ก.ต. พิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
ใหคณะกรรมการเสนอบัญชีรายชื่อผูที่ผานเกณฑจากวรรคหนึ่งให ก.ต. พิจารณา
คัดเลือก
ขอ ๒๓ ให ก.ต. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากผลการสอบขอเขียน ผลการประเมินความรู
ความสามารถและประสบการณดีเดน ผลการสอบสัมภาษณ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งผลการ
รับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกใหคํานึงถึงประโยชนความตองการและความจําเปน
ของศาลยุติธรรมเปนสําคัญ
ขอ ๒๔ เมื่อคัดเลือกพิเศษเสร็จแลว ก.ต. จะประกาศรายชื่อผูที่อยูในเกณฑจะไดรับ
การบรรจุเรียงตามลําดับคะแนนไว ณ สํานักงานศาลยุติธรรม
หมวด ๔
อัตราสวนในการบรรจุ
ข อ ๒๕ การบรรจุ ข า ราชการตุ ล าการในตํ า แหน ง ผู ช ว ยผู พิ พ ากษาตามความใน
มาตรา ๒๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้ น
ใหบรรจุไ ด ในอัตราสว นของจํานวนผูที่ทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปน ขาราชการตุลาการในตําแหนง
ผูช วยผูพิ พากษาได ไ มเกิน หนึ่ ง ในสาม แตถ าขณะใดไมมี ผูที่ ทดสอบความรู เพื่ อบรรจุ เป นข าราชการ
ตุลาการในตํา แหน ง ผูช ว ยผู พิพากษาอยูแ ลว ก็ให บรรจุไ ด ในอั ต ราสว นของจํานวนผู ที่สอบคัด เลือ ก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษาไดไมเกินหนึ่งในสาม แตถาขณะใดไมมี
ผูที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษาอยูแลว ก็ใหบรรจุไดโดย
ไมมีอัตราสวน

๓๓

ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง การบรรจุขาราชการตุลาการตามมาตรา ๒๙ (๑) (ก) (ข) (ค)
หรือ (ง) ซึ่งมีคุณวุฒิตางกัน ใหบรรจุไดในอัตราสวนของผูที่อยูในเกณฑจะไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษาแตละคุณวุฒิตามที่ ก.ต. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ) สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
สาขาวิชากฎหมายตามขอ ๕
สาขาวิชากฎหมายตามขอ ๕ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมาย
มหาชน นิติปรัชญา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมาย
ทะเล กฎหมายอากาศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายการคา
ระหวางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีระหวางประเทศ กฎหมายเครื่องหมายการคา กฎหมาย
สิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเด็กและเยาวชน นิติเวชศาสตร อาชญาวิทยา กฎหมายเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางธุร กิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายลมละลาย กฎหมายระหวาง
ประเทศ กฎหมายอาญาระหวางประเทศ การขัดกันแหงกฎหมาย กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมาย
ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายวาดวย
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร กฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลั กทรั พย กฎหมายป องกั นการผู กขาดหรื อการแข ง ขั น ทางการค า กฎหมายการเกษตร
และกฎหมายพลังงาน
_______________________

๓๔

แบบการใหคะแนนการสอบสัมภาษณในการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพ ิพากษา
ชื่อผูสมัคร …………………………….…… นามสกุล …………………………………

ขอที่

หัวขอ

คะแนนเต็ม

๑.

การใหเหตุผลและทักษะในการวิเคราะห
ทางกฎหมาย

๒๐

๒.

บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ทัศนคติ อุปนิสัย
วุฒิภาวะทางอารมณ

๑๐

๓.

ปฏิภาณ ไหวพริบ การแกไขปญหาเฉพาะ
หนา และความคิดริเริ่มสรางสรรค

๑๐

๔.

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับ
ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม

๑๐

รวม

๕๐

ลงชื่อ ………...............…………………………….
กรรมการคัดเลือกพิเศษ

คะแนนที่กําหนดให

๓๕

สนามพิเศษ (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑)(ก)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขียนที่ .................................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ...............
ขาพเจา ......................................................... ตําแหนง ....................................................
ขอรับรองวา .................................................................................... ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน / เคยเปนศาสตราจารย /
รองศาสตราจารย ในคณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา ...................................................................
มหาวิทยาลัย............................................... อัตราเงินเดือน .......................... บาท ตั้งแตวันที่ .................
เดือน .......................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
เปนเวลา.............. ป และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมาย ..............................................................
อยางแทจริง ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......…
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................. ผูรบั รอง
(
)
ตําแหนง ........................................................

หมายเหตุ

(๑) ผูร ับรองตองเปนผูบ ังคับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก
(๓) กรณีทมี่ ีความเชี่ยวชาญมากกวาหนึง่ สาขาวิชากฎหมาย ใหระบุทุกสาขาวิชา

๓๖

สนามพิเศษ (แบบ ๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑)(ข)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนอาจารยในคณะนิติศาสตร หรือเทียบเทาคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............
ขาพเจา ......................................................... ตําแหนง ....................................................
ขอรับรองวา ............................................................................... ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาเปน / เคยเปน อาจารยในคณะ
นิติศาสตร หรือเทียบเทาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ................................................................อัตรา
เงินเดือน.......................... บาท ตั้งแตวันที่.............. เดือน ................................. พ.ศ. ............................
ถึงวันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ................ เปนเวลา ............. ป โดยสอน / เคยสอนวิชา
กฎหมาย...................................................... มาแลวเปนเวลา .................... ป และมีความเชี่ยวชาญ ใน
สาขาวิชากฎหมายดังกลาวอยางแทจริง ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู /พนจากตําแหนงไปแลว
เหตุที่พน จากตําแหนงเพราะ ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................. ผูรบั รอง
(
)
ตําแหนง..........................................................

หมายเหตุ

(๑) ผูร ับรองตองเปนผูบ ังคับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก
(๓) กรณีทมี่ ีความเชี่ยวชาญวิชากฎหมายมากกวาหนึง่ วิชา ใหระบุทุกวิชา

๓๗

สนามพิเศษ (แบบ ๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑)(ค)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการประเภทอื่นในตําแหนงไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ............
ขาพเจา ............................................... ตําแหนง .............................................................
ขอรับรองวา ............................................................................... ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน / เคยเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ/ขาราชการประเภท ...........................ในตําแหนง.......................................................
สังกัดสํานัก/กอง .....................................กรม.........................................กระทรวง.....................................
อัตราเงินเดือน.............................บาท เริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ .........................
เดือน............................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ. .............. โดยปฏิบัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชากฎหมาย.................................................เปนเวลา..............ป และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายดังกลาวอยางแทจริง ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/ พนจากตําแหนง
ไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ................................................................

หมายเหตุ

(๑) ผูร ับรองตองเปนผูบ ังคับบัญชาตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก
(๓) กรณีทมี่ ีความเชี่ยวชาญมากกวาหนึง่ สาขาวิชากฎหมาย ใหระบุทุกสาขาวิชา

๓๘

สนามพิเศษ (แบบ ๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑)(ง)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนทนายความ ไดประกอบวิชาชีพในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ............
ขาพเจา .............................................................. ตําแหนง ...............................................
ขอรับรองวา ............................................................... ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเปน
ขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษาปฏิบัติหนาที่เปน/เคยเปนทนายความ ตามใบอนุญาตเปน
ทนายความ เลขทะเบียนที่ ........................ ตั้งแตวันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
และหมดอายุวนั ที่...............เดือน...........................พ.ศ..................... ที่ ......................................................
สังกัด.........................................ตําแหนง........................................อัตราเงินเดือน.....................บาท โดย
ไดเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ .............เดือน .......................................พ.ศ. ....................
ถึงวันที่............. เดือน................................พ.ศ. ..............เปนเวลา ............... ป และมีความเชี่ยวชาญใน
วิชากฎหมาย.....................................................อยางแทจริง ปจจุบนั ยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พน
จากตําแหนงแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเนื่องจาก....................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ......................................................................

หมายเหตุ

(๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานหรือตําแหนง
ทีเ่ ทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก
(๓) กรณีที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายมากกวาหนึ่งสาขาวิชาใหร ะบุทุก
สาขาวิชา

๓๙

สนามพิเศษ (แบบ ๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑)(ง)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนทนายความ มิไดประกอบวิชาชีพในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ............
ขาพเจา ................................................................... ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ขอรับรองวาขาพเจาเปน/เคยเปนทนายความ
ตามใบอนุญาตเปนทนายความ เลขทะเบียนที่ ................. ตั้งแตวันที่ ................ เดือน ..........................
พ.ศ. .............และหมดอายุวันที่..........เดือน............................พ.ศ...................... โดยเริ่มประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวตั้งแตวันที่ .......เดือน ........................พ.ศ. ..........ถึงวันที่........... เดือน....................พ.ศ. ..............
เปนเวลา ............... ป และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมาย......................................................
อยางแทจริง มีสถานประกอบการอยูที่ ...........................เลขที่........... ถนน...............................................
ตําบล/แขวง ...............................................................อําเภอ/เขต ............................................................
จังหวัด .................................โทร.............................ปจ จุบัน ยังคงประกอบวิช าชีพ ดังกลาวอยู /
ไม ไ ด ป ระกอบวิ ช าชี พ ดั ง กล า วแล ว เหตุ ที่ ไ ม ไ ด ป ระกอบวิ ช าชี พ ดั ง กล า วแล ว เนื่ อ งจาก
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ......................................................................

หมายเหตุ

(๑) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก
(๒) กรณีทมี่ ีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายมากกวาหนึ่งสาขาวิชาใหระบุทุกสาขา
(๓) ผูสมัครตองกรอกขอความตรงตามความเปนจริง มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิได

๔๐

สนามพิเศษ (แบบ ๖)
หนังสือรับรองการวาความสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑)(ง)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนทนายความ (สําหรับคดีหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑)
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ............................................... ตําแหนง ..........................................................
ขอรับรองวา .................................................................................. ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาไดวาความในศาลโดยเปน
ทนายความผู ทํ า หน า ที่ ห ลั ก ในการที่ ศ าลออกนั่ ง พิ จ ารณาคดี แ พ ง / คดี อ าญา / คดี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สาขาวิชากฎหมาย ....................................................... หมายเลขดําที่........................................................
หมายเลขแดงที่ ............................... ของศาลนี้ โดยมีขอ สังเกต (ถามี) ดังนี้ ..........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................... ผูรับรอง
(
)
ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี

หมายเหตุ

(๑) ผูสมัครตองเปนทนายความผูทําหนาที่หลักในการทีศ่ าลออกนั่งพิจารณาและเปน
ผูรับผิดชอบคดีดังกลาว
(๒) ใหผูสมัครเสนอหนังสือรับรองในวันที่ทําหนาที่ตาม (๑) ใหผูพิพากษาที่นั่งพิจารณา
คดีในแตละคดีรับรองการวาความให และเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐานในการยื่น
ใบสมัคร

๔๑

สนามพิเศษ (แบบ ๗)
หนังสือรับรองการวาความสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๙ (๑)(ง)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนทนายความ (สําหรับคดีกอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑)
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ............................................ ผูอาํ นวยการ ..........................................................
ขอรับรองวา ............................................................................ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปน
ทนายความตามใบอนุญาตเปนทนายความ เลขทะเบียน......................................................... ไดวาความ
ในศาล...................................................โดยเปนทนายความผูทําหนาที่หลักในการที่ศาลออกนั่งพิจารณา
จนถึงวันที่รับรองนี้จํานวน ..................... เรื่อง เปนคดีแพง ...................เรื่อง คดีลมละลาย...........เรื่อง
คดีอาญา............เรื่อง คดีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชากฎหมาย............เรื่อง ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย
หนังสือนี้
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูรับรอง
(
)
ผูอํานวยการ.......................................................

หมายเหตุ

(๑) ผูสมัครตองเปนทนายความผูทําหนาที่หลักในการที่ศาลออกนั่งพิจารณาและเปน
ผูรับผิดชอบคดีดังกลาว
(๒) ผูรับรองตองเปนผูอาํ นวยการสํานักงานประจําศาลแหงศาลที่ผูสมัครไดเคยวาความ
(๓) ในกรณีที่ผูสมัครไดเคยวาความในศาลหลายศาลดวยกัน ใหผูอํานวยการสํานักงาน
ประจําศาลแตละศาลแยกทําคํารับรองตางหากจากกัน
(๔) หากมีการแกไขจํานวนคดี ใหผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลลงชื่อกํากับทุกแหง
(๕) ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลไมรบั รองคดีใด ใหขดี ฆาและลงชื่อกํากับ
ไวดวย

๔๒

บัญชีรายละเอียดการวาความคดีแพง
ของ
..........................................................
ในศาล ...............................................
ลําดับ

คดีหมายเลขดําที่

คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อโจทก

ชื่อจําเลย

ผูสมัครมาใน
การพิจารณา
กี่ครั้ง

..................................................................
(
)
ผูอํานวยการ .........................................................................

หมายเหตุ

(๑) คดีที่รับรองตองเปนคดีที่ผูสมัครไดทําหนาที่หลักในการที่ศาลออกนั่งพิจารณา
กอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑
(๒) ใหลงวัน เดือน ป ที่ผูสมัครทําหนาที่ดังกลาวไวในชอง “ผูสมัครมาในการพิจารณากี่ครั้ง” ดวย

๔๓

บัญชีรายละเอียดการวาความคดีอาญา
ของ
..........................................................
ในศาล ...............................................
ลําดับ

คดีหมายเลขดําที่

คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อโจทก

ชื่อจําเลย

ผูสมัครมาใน
การพิจารณา
กี่ครั้ง

................................................................
(
)
ผูอํานวยการ ........................................................................

หมายเหตุ (๑) คดีทรี่ ับรองตองเปนคดีที่ผูสมัครไดทาํ หนาที่หลักในการที่ศาลออกนั่งพิจารณา
กอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑
(๒) ใหลงวัน เดือน ป ที่ผูสมัครทําหนาทีด่ งั กลาวไวในชอง “ผูสมัครมาในการพิจารณากี่ครัง้ ” ดวย

๔๔

บัญชีรายละเอียดการวาความที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ของ
..........................................................
ในศาล ...............................................
ลําดับ

คดีหมายเลขดําที่

คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อโจทก

ชื่อจําเลย

ผูสมัครมาใน
การพิจารณา
กี่ครั้ง

..................................................................
(
)
ผูอํานวยการ .........................................................................

หมายเหตุ

(๑) คดีทรี่ ับรองตองเปนคดีทผี่ ูสมัครไดมารวมในการพิจารณากอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑
(๒) ใหลงวัน เดือน ป ที่ผูสมัครไดมารวมในการพิจารณาไวในชอง “ผูสมัครมารวม ใน
การพิจารณากี่ครั้ง” ดวย

๔๕

ระเบียบการสอบขอเขียน
(ทายระเบียบ ก.ต. วาดวยการสมัครและการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕)
ขอ ๑ เมื่อเขาหองสอบแลว หามมิใหออกจากหองสอบจนกวาเวลาลวงไป ๓๐ นาที
แลว และหามลุกไปจากที่นั่งสอบกอนหมดเวลาสอบโดยไมไดรับ อนุญาตจากกรรมการคุม สอบกอน
เวนแตเพื่อสงสมุดคําตอบกอนหมดเวลา หรือไปพบกรรมการคุมสอบเพื่อขออนุญาตใด ๆ
ขอ ๒ หามเขียนชื่อหรือลงลายมือชื่อผูสอบไว ณ ที่ใดในสมุด คําตอบโดยเด็ดขาด
แมขีดฆาหรือตกเติมก็หามลงชื่อกํากับ
ขอ ๓ ใหเขียนเลขประจําตัวสอบไวที่สวนตอของสมุดคําตอบทุกเลมใหชัดเจนเพียง
แหง เดีย วเทา นั้น หา มเขีย นเลขประจําตัว สอบ หรือ เขีย นหรือ ทํา เครื่อ งหมายอยา งใดอยา งหนึ่ง ไว
ณ ที่ใดในสมุด คําตอบ เช น เครื่องหมายวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รูป ดาวหรือขีด เสน ใตเลขข อ
คําหรือขอความใด
ขอ ๔ ใหใชปากกา หรือปากกาหมึกแหงเฉพาะหมึกสีน้ําเงินเทานั้น
ขอ ๕ เมื่อ ตอบขอ ใหมต อ งขึ้น หนา ใหม และลงเลขขอ ในชอ งที่กํา หนดใหชัด แจง
หากไมตอบขอใดใหลงเลขขอนั้นไวที่หนาใหมแลวเขียนวา “ไมตอบ”
ขอ ๖ ใหเขียนคําตอบทั้งสองหนากระดาษ ถาสมุดเลมเดียวไมพอใหขอเพิ่มไดแลว
กลัดรวมไวดวยกัน
ขอ ๗ เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแลว ใหหยุดเขียนคําตอบทันที
ขอ ๘ หามวางสมุดคําตอบไวทโี่ ตะสอบ แตใหนําไปสงตอกรรมการคุมสอบ
ขอ ๙ ผูส อบที่ ฝาฝ น ระเบีย บขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ หรือข อ ๔ จะถูกปรับเปน ผู สอบ
ขอเขียนตก หรืออาจถูกหักคะแนน ตามควรแกกรณี
ผูสอบที่ฝาฝนระเบียบขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ หรือขอ ๘ อาจถูกหักคะแนน ตามควรแกกรณี
ขอ ๑๐ ผูสอบที่ทุจริตในการสอบจะถูกปรับเปนผูสอบขอเขียนตก และเปนผูขาดคุณสมบัติ
ที่จะเขารับราชการเปนขาราชการตุลาการตามมาตรา ๒๖ (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

๔๖

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
______________________
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยกําหนด
การประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมว า ด ว ย
กําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ๕ การประกอบวิชาชีพอยางอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกฎหมาย คือ
(๑) เปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตร หรือภาควิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทารับรองวาไดสอนวิชากฎหมาย ตามหลักสูตร
ในคณะนิติศาสตร หรือภาควิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตรมาแลว ตามแบบที่กําหนดทาย
ระเบียบนี้
(๒) เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งทําหนาที่พนักงานสอบสวน และผูบังคับบัญชา
รับรองวาไดปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานสอบสวนมาแลวไมนอยกวา ๒๐ เรื่อง ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้
(๓) เปนขาราชการศาลยุติธรรมตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย)
หรือเจาพนักงานคดี สํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยาง
แทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ. กําหนดตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๔) เปนนายทหารซึ่งทําหนาที่นายทหารสืบสวนสอบสวน หรือนายทหารสารวัตร
สืบสวนสอบสวน กระทรวงกลาโหม ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยูใน
อํานาจของศาลทหารมาแลวไมนอยกวา ๒๐ เรื่อง ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
3

4

๔
๕

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕
ความเดิมในขอ ๓ ซึ่งถูกยกเลิกโดยขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยกําหนดการประกอบ
วิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ถูกยกเลิกโดย
ขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

๔๗

(๕) เปนขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานสอบสวนคดี
ยาเสพติดมาแลวไมนอยกวา ๒๐ เรื่อง ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๖) เปนขาราชการตําแหนงเจาพนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งผูบังคับบัญชา
รับรองวาไดปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพยสิน หรือไตสวนและวินิจฉัยคดีที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๗) เปนขาราชการตําแหนงนักวิชาการตรวจเงินแผนดิน (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือนักวิชาการที่ดิน (วุฒิทางกฎหมาย) กรมที่ดิน ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวา
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. กําหนด
ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๘) เปนเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานนิติการ) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(สํานักงาน กกต.) ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตาม
มาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. กําหนด หรือเปนเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานวินิจฉัยหรืองาน
สืบสวนสอบสวน) หรือพนักงานสืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งผูบังคับบัญชา
รับรองวาไดปฏิบัติงานพิจารณาวินิจฉัยหรือสอบสวนมาแลวไมนอยกวา ๒๐ เรื่อง ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้
(๙) เปนขาราชการหรือลูกจางในกระทรวงยุติธรรม ทําหนาที่พนักงานคุมประพฤติซึ่ง
ผูบัง คับ บัญชารับ รองวาไดป ฏิบัติงานในหนาที่ดัง กลาวตามมาตรฐานในสายงานคุม ประพฤติที่ ก.พ.
กําหนด ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๐) เปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงานของรัฐ ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกรตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น
กําหนด แลวแตกรณี ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๑) เปนพนักงานของสถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๒) เปนอาจารยผูบรรยายประจําวิชาของคณะนิติศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตร ซึ่งคณบดีหรือตําแหนงที่
เทียบเทารับรองวาไดสอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตรมาแลวในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
หลายวิชาดังนี้ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายลมละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายพาณิชยนาวี หรือกฎหมายระหวางประเทศ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๓) เปนเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่ง ผูบังคับ บัญ ชารับ รองวาไดป ฏิบัติง านดานกฎหมายอยางแทจริง ในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้

๔๘

(๑๔) เปนนักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัย (วุฒิทางกฎหมาย) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวา
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติกําหนด ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๕) เปนตํารวจซึ่งทําหนาที่นติ ิกร สํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูบังคับบัญชารับรอง
วาไดปฏิบัติงานในหนาที่นิติกรตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดตาม
แบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๖) เปน พนักงานคดีป กครอง (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานศาลปกครอง
ซึ่งผูบังคับ บัญ ชารับ รองวาไดป ฏิบัติง านดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่
สํานักงานศาลปกครองกําหนด ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๗) เปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษ (วุฒิทางกฎหมาย)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่
ดังกลาวตามมาตรฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๘) เปน เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาแลวไมนอยกวา ๒๐ เรื่อง ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๑๙) เปนเจาหนาที่สอบสวน (งานวินิจฉัยเรื่องรองเรียน) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานสอบสวนมาแลวไมนอยกวา ๒๐ เรื่อง ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้
(๒๐) เปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนมาแลวไมนอยกวา ๒๐ เรื่อง
ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๓/๑ ๖ นอกจากวิชาชีพที่กําหนดในขอ ๓ การประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับกฎหมายใหรวมถึงวิชาชีพอยางอื่นที่ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกันหรือเทียบได
กับวิชาชีพตามขอ ๓ ที่ ก.ต. รับรอง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. กําหนด
การรับรองของผูบังคับบัญชาวาผูสมัครไดประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. รับรองใหเปนไปตาม
แบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๔ ผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาซึ่งไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนทนายความจะตองไดวาความในศาล โดยทําหนาที่
หรื อ มี ส ว นร ว มทํ า หน า ที่ ท นายความในการที่ ศ าลออกนั่ ง พิ จ ารณามาแล ว ไม น อ ยกว า ๒๐ เรื่ อ ง
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๖

ขอ ๓/๑ ซึ่งถูกเพิ่มเติมโดยขอ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพ
อยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถูกยกเลิกโดยขอ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม วาดวยกําหนดการประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

๔๙

ในจํานวนนี้ตองเปนคดีแพงไมนอยกวา ๕ เรื่อง โดยมีหนังสือรับรองของผูพิพากษาที่นั่งพิจารณา ตามแบบที่
กําหนดทายระเบียบนี้มาแสดงวาไดทําหนาที่ดังกลาวอยางแทจริง
ข อ ๕ ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขครบถ ว น หรื อ แต เ พี ย งบางส ว น
ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการ เรื่องกําหนดวิชาชีพทางกฎหมายอยางอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๗ (๑) (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหถือวาไดประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
กฎหมายและปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ครบถวนแลว หรือแตเพียงสวนนั้น
แลวแตกรณี ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดตามนัยระเบียบนี้
ขอ ๖ ผูที่เคยดํารงตําแหนงรองจาศาลอยูกอนวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ และยังคง
ปฏิบัติห นาที่เดิมในตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมีผูบังคับบัญชารับรอง
ตามแบบที่ กํ าหนดท ายระเบี ย บนี้ ให ถื อว า การปฏิ บัติ ห น า ที่เ ดิ ม ตอ มานั้น เป น การประกอบวิ ช าชี พ
อยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ โดยใหนับ
ระยะเวลาตอเนื่องกันไป
ขอ ๗ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สันติ ทักราล

(นายสันติ ทักราล)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๕๐

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตร หรือภาควิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขียนที่ ..........................………...…………..……
วันที่ ..... เดือน …………….……...... พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….…………...............….…........ ตําแหนง .............................................……………
ขอรับรองวา .............………………………………………..........................…………………....……... ผูสมัครสอบเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน อาจารยประจํา
คณะนิติศาสตร หรือภาควิชานิตศิ าสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัย ..…………................…....
เริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่…..…. เดือน ………………..….……. พ.ศ. ….….... ถึงวันที่ ……..
เดือน ………............................. พ.ศ. ............ โดยสอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรในคณะนิตศิ าสตร หรือ
ภาควิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร มาแลวเปนเวลา .............….. ป ปจจุบันยังคงดํารง
ตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ...................……………….………
.......….............................................……..……………………………………………………………………..……………………

(ลงชื่อ) ……………..………........................ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ...............………...................…………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๕๑

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
เขียนที่ ..........................………….............………
วันที่ ……..... เดือน …………….…........ พ.ศ. .............….
ขาพเจา …….……..…....................………........ ตําแหนง ..............………………...………………
ขอรับรองวา ............…………………................……...………………..…… ผูสมัครสอบเพือ่ บรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปนขาราชการ..........….…………….........…
ตําแหนง …..........………….……… สังกัดสํานัก/กอง ………………........…….. กรม………………….………………
อัตราเงินเดือน …………... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนง……………..…………......……ตั้งแตวนั ที่ ……
เดือน ….…….……. พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ….… เดือน ……………..…....พ.ศ. …...... และไดปฏิบัตงิ านในหนาที่
พนักงานสอบสวนมาแลวจํานวน ….. เรือ่ ง เปนเวลา ........….. ป ปจจุบนั ยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/
พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พน จากตําแหนง เพราะ .......................................……………………………..
..................................................…………………………………..………………………........………………………………..
(ลงชื่อ) ………….…….................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ..................…….....…………......................……..

หมายเหตุ (๑) ผูรบั รองตองเปนผูบงั คับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๕๒

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนขาราชการศาลยุติธรรมตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย)
หรือเจาพนักงานคดี สํานักงานศาลยุติธรรม
เขียนที่ ..................................…………………....…
วันที่ ………... เดือน …….……………....... พ.ศ. ............….
ขาพเจา …….…………....................………........ ตําแหนง .................................…………………
ขอรับรองวา .…..................……………………………………..... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการศาลยุติธรรมตําแหนงเจาพนักงาน
ศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย) หรือเจาพนักงานคดี สํานักงานศาลยุติธรรม สังกัดสํานัก/กอง
.........…...........…................ อัตราเงินเดือน ……...…….. บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาว
ตั้งแตวันที่ ….. เดือน ……................... พ.ศ. ……...... ถึงวันที่ .......เดือน ………..........…. พ.ศ. ……….......
และไดปฏิบัติงานในดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ.
กําหนดมาแลวเปนเวลา …...... ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนง เพราะ……..…………..……………………………………………………....................................……….
…………………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………

(ลงชื่อ) ……………........…………….............................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …………………..........…....................................….

หมายเหตุ (๑) ผูรบั รองตองเปนผูบ ังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๕๓

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนนายทหารทําหนาทีน่ ายทหารสืบสวนสอบสวน หรือ
นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน กระทรวงกลาโหม
เขียนที่ .........................………………….….………
วันที่ …...... เดือน ….……………..…........ พ.ศ. ....………..
ขาพเจา …….…………........……………..……........ ตําแหนง .............................………….………
ขอรับรองวา .…..................…………………....………………………............. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน นายทหารซึ่งทําหนาที่นายทหารสืบสวน
สอบสวนหรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวนตําแหนง .....………………………..…….......... สังกัดสํานัก/
กอง…………….................... กรม..........................……….. กระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือน………....... บาท
โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาว ตั้งแตวันที่ ………..... เดือน ………………….……. พ.ศ. ………..…......
ถึงวันที่ ……. เดือน ………........……… พ.ศ. ……........ และไดปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจ
ของศาลทหารมาแลวจํานวน ....……...... เรื่อง เปนเวลา .….............… ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ……….................................………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………….……..................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ..................…..………...................………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๕๔

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
เขียนที่ .....................................……………………
วันที่ ……….... เดือน ….……............. พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….……………………......…..……........ ตําแหนง ................................…….……………
ขอรับรองวา .…..................…………………………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวน สังกัดสํานัก/กอง ……………………...................................... สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) อัตราเงินเดือน …..…………....... บาท โดยเริ่มรับราชการใน
ตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ………….... เดือน ……....................…...... พ.ศ. …................ ถึงวันที่ ………....
เดือน ..…….....…….. พ.ศ. .......... และไดปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดมาแลวจํานวน .......…. เรื่อง
เปนเวลา ....……..….. ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจาก
ตําแหนงเพราะ………………………………………………………………………………………………………………………….….
..............................................................……………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ……………….................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................……...............……………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๕๕

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๖)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงเจาพนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช)
เขียนที่ ....................................…………….…….…
วันที่ …... เดือน …….…………........ พ.ศ. .......….
ขาพเจา …….……...………………………....... ตําแหนง ...............................……...……..…………
ขอรับรองวา .…..................………………………........................ ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สังกัดสํานัก/กอง …………….........................................................................
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) อัตราเงินเดือน
………….... บาท โดยเริ่มรับราชการตําแหนงดังกลาวตัง้ แตวันที่….... เดือน …………………...... พ.ศ. …..........
ถึงวันที่ ..……. เดือน ..…….………... พ.ศ. …..... และไดปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพยสิน หรือไตสวนและ
วินิจฉัยคดีที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มาแลวเปนเวลา .................... ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนงเพราะ…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(ลงชื่อ) ……………....................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................……………...................…….

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๕๖

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๗)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงนักวิชาการตรวจเงินแผนดิน (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) หรือนักวิชาการที่ดิน (วุฒิทางกฎหมาย) กรมที่ดิน
เขียนที่ ....................................….…………………
วันที่ ……... เดือน ………………........ พ.ศ. .....….
ขาพเจา …….……….........................………........ ตําแหนง .................………….……….…………
ขอรับรองวา .…..................……………..……………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการตรวจเงิน
แผนดิน (วุฒิทางกฎหมาย) หรือนักวิชาการที่ดิน (วุฒิทางกฎหมาย) กรมที่ดิน สังกัดสํานัก/กอง
…………………. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.)/ กรมที่ดิน อัตราเงินเดือน ….................... บาท
โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตัง้ แตวันที่ ...... เดือน ………................ พ.ศ. .…….... ถึงวันที่ ….....
เดือน …........................... พ.ศ. …....... และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตาม
มาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. กําหนดมาแลวเปนเวลา .……….. ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
(ลงชื่อ) ....…….............…………………........... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …….………………...............…..........…

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๕๗

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๘)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานนิติการ) หรือเปนเจาพนักงานการเลือกตั้ง
(งานวินิจฉัยหรืองานสืบสวนสอบสวน) หรือพนักงานสืบสวนสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน กกต.)
เขียนที่ .........................…………….…...……………
วันที่ ..…... เดือน …………..…........ พ.ศ. ....…...
ขาพเจา …….………………………..........………........ ตําแหนง ..........................……………..……
ขอรับรองวา .…..................……………………………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน เจาหนาที่ของรัฐ ตําแหนงเจาพนักงานการ
เลือกตั้ง (งานนิติการ) หรือเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานวินิจฉัยหรืองานสืบสวนสอบสวน) หรือ
พนักงานสืบสวนสอบสวน สังกัดสํานัก/กอง ……..………..........… สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(สํานักงาน กกต.) อัตราเงินเดือน …..……......…....... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแต
วันที่ …..... เดือน ………….............. พ.ศ. …............. ถึงวันที่.....…... เดือน ..…………….…….. พ.ศ. ….........
และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ.
กําหนดมาแลวเปนเวลา ............... ป หรือไดปฏิบัติงานพิจารณาวินิจฉัยหรือสอบสวนมาแลวจํานวน
............ เรื่อง เปนเวลา ............ ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว
เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ……………………………………………………………………………………………………….…
..............................................................……………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) …...………………............................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …......…..............………………………......
หมายเหตุ (๑) ผูร ับรองตองเปนผูบงั คับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๕๘

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๙)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนขาราชการหรือลูกจางในกระทรวงยุติธรรม ทําหนาที่พนักงานคุมประพฤติ
เขียนที่ ......................................……………………
วันที่ ………... เดือน ………….…........ พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….….........................…….………..... ตําแหนง ..............................……………………
ขอรับรองวา .…..................………………….……………............... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการ/ลูกจาง ซึ่งทําหนาที่พนักงาน
คุมประพฤติ สังกัดสํานัก/กอง ……..…........……… กรม ………….……….กระทรวงยุติธรรม อัตราเงินเดือน/
คาจาง ..............…..... บาท โดยเริ่มรับราชการ/เปนลูกจาง ปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตั้งแตวันที่ …….....
เดือน …….............. พ.ศ. …..... ถึงวันที่ ….….เดือน ………….......... พ.ศ. ….….. และไดปฏิบัติงานในหนาที่
ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานคุมประพฤติที่ ก.พ. กําหนดมาแลวเปนเวลา .............. ป ปจจุบันยังคง
ดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) …………………….............................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ………………….........................……

หมายเหตุ (๑) ผูร บั รองตองเปนผูบ งั คับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๕๙

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๐)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร
เขียนที่ ..................................………………………
วันที่ ………..... เดือน …….……………........ พ.ศ. .........….
ขาพเจา …….…………..........………….………........ ตําแหนง .............................…………………
ขอรับรองวา .…..................…………………………….……….........ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน เจาหนาที่ของรัฐ/ลูกจางในหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร ตําแหนง .…..........................…….สังกัดสํานัก/กอง .........…...........…........…….
กรม .......................…...........…….……….… กระทรวง/ทบวง/สํานักงาน ................................……....อัตรา
เงินเดือน/คาจาง ……………….….........… บาท โดยเริ่มปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตั้งแตวันที่ ……………..
เดือน …………….……...... พ.ศ.……....….… ถึงวันที่ .………. เดือน ………………..……....….... พ.ศ. ………...……
และไดปฏิบัติงานในหนาที่นิติกรอยางแทจริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. หรือองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลอื่นกําหนด (ใหระบุชื่อองคกร) …………………….……..……. มาแลวเปนเวลา ...........…. ป
ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ .................
……..................……..……………………………………………………………………………………………..……………………….
..........................………………………....………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ………………………….......................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง…………………..........................………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๖๐

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนพนักงานของสถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร
เขียนที่ .........................……..........………...………
วันที่ ………….. เดือน ………………..…........ พ.ศ. .........….
ขาพเจา …….……………………….........………........ ตําแหนง .............................…………………
ขอรับรองวา .…..................…………………………...…………................... ผูสมัครสอบเพือ่ บรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/ เคยเปนพนักงาน ตําแหนง ……...…….….........
สังกัด …............................................................. อัตราเงินเดือน/คาจาง ……………บาท โดยเริม่ ปฏิบตั ิงาน
ในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ …..…... เดือน ………………….……….......... พ.ศ. …..…….... ถึงวันที่ …….......
เดือน ………....................... พ.ศ. …........... และไดปฏิบตั ิงานในหนาทีน่ ิตกิ รมาแลวเปนเวลา ………..... ป
ปจจุบันยังคงเปนพนักงานอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ .....................………
..........................................................……………………………………………………………………………………….………
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………….……........................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......……......………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยงาน
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก

๖๑

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนอาจารยผูบรรยายประจําวิชาของคณะนิติศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตร
เขียนที่ .....................…….…………………..
วันที่ …... เดือน …….……........ พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….………........…………….……........ ตําแหนง ................………………………………….
ขอรับรองวา .….................………………..……................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน อาจารยผูบรรยายประจําวิชาของคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัย ……………………………….……................ ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการ
ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตร โดยเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตั้งแต
วันที่ …….. เดือน …………………. พ.ศ. ….....…... ถึงวันที่ ……… เดือน …………..………. พ.ศ. …...……..
และไดสอนวิชา ……………..………………………… ในระดับปริญญา ……….….….. มาแลวเปนเวลา …..……… ป
ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
(ลงชื่อ) ……………………............................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….…………....……......................……
หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขดี ขอความที่ไมตองการออก
(๓) วิชาทีส่ อนตองเปนวิชาใดวิชาหนึง่ หรือหลายวิชาดังนี้ กฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายลมละลาย พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายพาณิชยนาวี หรือกฎหมายระหวางประเทศ

๖๒

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขียนที่ ......................………………..……………….
วันที่ ……..…... เดือน …….…...................... พ.ศ. ....…….
ขาพเจา …….…………..........................………........ ตําแหนง .......................…………….………
ขอรับรองวา ..................………………………………………..………............................. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปน
ขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ................................................................ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อัตราเงินเดือน ................ บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ….. เดือน ……............
พ.ศ. ……... ถึงวันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. …....... และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงใน
หนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญกําหนดมาแลวเปนเวลา …….... ป ปจจุบันยังคง
ดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ ....................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………….……............................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......………………........……

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๖๓

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนนักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัย (วุฒิทางกฎหมาย) ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
เขียนที่ ......................…….……………….......…...
วันที่ ……... เดือน ……………….......... พ.ศ. ...............….
ขาพเจา …….…………......................……........ ตําแหนง .................................…………………
ขอรับรองวา ..................………….……………………………………..………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปน
ขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปนนักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัย
(วุ ฒิ ท างกฎหมาย) ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อัตราเงินเดือน .................... บาท โดยเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาวตั้งแตวันที่ …... เดือน ………...…......... พ.ศ. ………...... ถึงวันที่ ........ เดือน .................................
พ.ศ. …….... และไดปฏิบัตงิ านดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติกําหนดมาแลว เปนเวลา ………..….... ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ……………………………………………………
...............................................................................…………………………………………………………………….……..
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ……………….....….……......................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............…......................……………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๖๔

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนตํารวจทําหนาที่นิติกร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เขียนที่ .....................................…………………….
วันที่ ……….... เดือน ………………..…........ พ.ศ. …….....…
ขาพเจา …….………….......................………........ ตําแหนง ..........................…………….………
ขอรับรองวา .…..................…………………………………….. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการตํารวจ ตําแหนง...................................
ซึ่งทําหนาที่นิตกิ ร สังกัดสํานัก/กอง ........................................ สํานักงานตํารวจแหงชาติ อัตราเงินเดือน
...................... บาท โดยเริ่มปฏิบัติงานในหนาที่ดงั กลาวตั้งแตวันที่ ….... เดือน ……….…........ พ.ศ. ……....
ถึงวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. …....... และไดปฏิบัตงิ านในหนาที่นิตกิ รตามมาตรฐานในสายงาน
นิติการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดมาแลวเปนเวลา …........ ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาว
อยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ..........................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………….…..…......................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …..............................….......……………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๖๕

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๖)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนพนักงานคดีปกครอง (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานศาลปกครอง
เขียนที่ .....................................…………………….
วันที่ ………... เดือน …………………........... พ.ศ. ..........…
ขาพเจา …….……………………...........……........ ตําแหนง ....................................………………
ขอรับรองวา .…..................………………………………….……….. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการ ตําแหนงพนักงานคดีปกครอง
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ........................................... สํานักงานศาลปกครอง อัตราเงินเดือน
...................... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ …. เดือน ………........ พ.ศ. ……....
ถึงวันที่ ..... เดือน ........................ พ.ศ. …....... และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่
ดังกลาวตามมาตรฐานที่สํานักงานศาลปกครองกําหนดมาแลวเปนเวลา ….......... ป ปจจุบันยังคงดํารง
ตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ...............................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………….…….............................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......…................…………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๖๖

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๗)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษ (วุฒิทางกฎหมาย)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เขียนที่ .................................………………………
วันที่ …..…... เดือน ……………….……........ พ.ศ. …......…
ขาพเจา …….………………….….........………........ ตําแหนง ...............................…………………
ขอรับรองวา .…..................………………….………..……….. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการ ตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
/ เจาหนาที่คดีพิเศษ (วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ......................................................................
กรมสอบสวนคดีพิเศษ อัตราเงินเดือน ........................ บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแต
วันที่ ….... เดือน …………….…........ พ.ศ. ……….. ถึงวันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. …....... และ
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด
มาแลวเปนเวลา ……..…….... ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู / พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนงเพราะ ………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) …….......…………….……................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......…………………...............…

หมายเหตุ (๑) ผูร ับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๖๗

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๘)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เขียนที่ .........................……………….……………
วันที่ ………... เดือน ……..….…........ พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….………….......……………...……........ ตําแหนง ..............................…….……………
ขอรับรองวา .…..................………………………............... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ……........................... สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อัตราเงินเดือน …..……………….………......... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ……......
เดือน …….............…...... พ.ศ. …............ ถึงวันที่ ……... เดือน ..………….....…….. พ.ศ. .............. และได
ปฏิบัติงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาแลวจํานวน ......…….…. เรื่อง
เปนเวลา ....…….. ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจาก
ตําแหนง เพราะ…….................................................................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………..................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................………………..........…

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๖๘

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๙)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนเจาหนาที่สอบสวน (งานวินิจฉัยเรื่องรองเรียน) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
เขียนที่ .....................................……………………
วันที่ ……... เดือน ….…………......... พ.ศ. ......….
ขาพเจา …….………….....................….……........ ตําแหนง ..............................…….……………
ขอรับรองวา .…..................………………….……....................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สอบสวน
(งานวินิจฉัยเรื่องรองเรียน) สังกัดสํานัก/กอง .............................................. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
อัตราเงินเดือน……………....... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตัง้ แตวนั ที่ ....... เดือน …............
พ.ศ. …........... ถึงวันที่ ….... เดือน ..…………....... พ.ศ. .............. และไดปฏิบตั ิงานดานสอบสวนมาแลว
จํานวน .......…. เรือ่ ง เปนเวลา .....….. ป ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/ พนจากตําแหนงไป
แลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………................................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................…….................………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๖๙

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๒๐)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบริโภค
เขียนที่ ....................................……………………
วันที่ …….... เดือน ….…………....... พ.ศ. .......….
ขาพเจา …….…………………………..........….…........ ตําแหนง ..........................…….……………
ขอรับรองวา .…..................…………………..................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เปน/เคยเปน ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ....................................... สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
อัตราเงินเดือน …….……………......... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ………..…….....
เดือน ……......................…...... พ.ศ. …............. ถึงวันที่ …..…... เดือน ..…………........…….. พ.ศ. .............
และไดปฏิบัตงิ านดานสืบสวนสอบสวนมาแลวจํานวน ......…..….…. เรื่อง เปนเวลา ....…………..….….. ป
ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ…………………
..............................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………....……............................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................………........…………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๗๐

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๕ ทายระเบียบเดิม)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนทนายความ (สําหรับคดีหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑)
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ................................................... ตําแหนง ..........................................................
ขอรับรองวา ......................................................................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ไดวาความในศาลโดยทําหนาที่ หรือมีสวนรวมทําหนาที่
ทนายความอยางแทจริงในการที่ศาลออกนั่งพิจารณาคดี แพง/อาญา หมายเลขดําที่................................
หมายเลขแดงที่ .............................................. ของศาลนี้ โดยมี ข อ สั ง เกต (ถ า มี ) ดั ง นี้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ................................................. ผูร ับรอง
(
)
ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี

หมายเหตุ (๑) การทําหนาที่หรือมีสว นรวมทําหนาที่ทนายความอยางแทจริงในการที่ศาลออก
นั่งพิจารณา หมายความวา ตนเองไดทําหนาที่ทนายความในการทีศ่ าลออกนั่ง
พิจารณาชี้สองสถาน สืบพยานหรือทําการไตสวน เชน การซักถามพยาน
ฟงคําขอตาง ๆ หรือฟงคําแถลงการณดว ยวาจา
(๒) ใหผูประสงคที่จะสมัครสอบเสนอหนังสือรับรองในวันที่ทําหนาที่ตาม (๑)
ใหผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในแตละคดีรับรองการวาความให และเก็บ
รวบรวมไวเปนพยานหลักฐาน

๗๑

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๖ ทายระเบียบเดิม)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเปนทนายความ (สําหรับคดีกอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑)
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ............................................... จาศาล/ผูอํานวยการ............................................
ขอรับรองวา ..................................................................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนทนายความตามใบอนุญาต
เปนทนายความ เลขทะเบียนที่............................ ไดวาความในศาล............................จนถึงวันที่รับรองนี้
จํานวน .............. เรื่อง เปนคดีแพง ..............เรื่อง คดีลมละลาย............เรื่อง คดีอาญา...................เรื่อง
ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายหนังสือนี้
(ลงชื่อ) ................................................. ผูร ับรอง
(
)
จาศาล/ผูอํานวยการ

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนจาศาล/ผูอํานวยการแหงศาลที่ผูสมัครไดเคยวาความ
(๒) ในกรณีทผี่ ูสมัครไดเคยวาความในศาลหลายศาลดวยกัน ใหจาศาล/
ผูอํานวยการแตละศาลแยกทําคํารับรองตางหากจากกัน
(๓) หากมีการแกไขจํานวนคดี ใหจาศาล/ผูอํานวยการลงชื่อกํากับทุกแหง
(๔) ในกรณีที่จา ศาล/ผูอํานวยการไมรบั รองคดีใด ใหขดี ฆาและลงชื่อกํากับไวดวย

๗๒

บัญชีรายละเอียดการวาความคดีแพง
ของ
..........................................................
ในศาล ...............................................
ลําดับ

คดีหมายเลขดําที่

คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อโจทก

ชื่อจําเลย

ผูสมัครมารวมใน
การพิจารณา
กี่ครั้ง

..........................................................

(
)
จาศาล/ผูอํานวยการ..................................................

หมายเหตุ (๑) คดีที่รับรองตองเปนคดีที่ผูสมัครไดมารวมในการพิจารณากอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑
(๒) ใหลงวัน เดือน ป ที่ผูสมัครไดมารวมในการพิจารณาไวในชอง “ผูสมัครมารวมใน
การพิจารณากี่ครั้ง” ดวย

๗๓

บัญชีรายละเอียดการวาความคดีอาญา
ของ
..........................................................
ในศาล ...............................................
ลําดับ

คดีหมายเลขดําที่ คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อโจทก

ชื่อจําเลย

ผูสมัครมารวม
ในการ
พิจารณากี่ครั้ง

................................................................
(
)
จาศาล/ผูอํานวยการ ...........................................

หมายเหตุ (๑) คดีที่รับรองตองเปนคดีที่ผูสมัครไดมารวมในการพิจารณากอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑
(๒) ใหลงวัน เดือน ป ทีผ่ ูสมัครไดมารวมในการพิจารณาไวในชอง “ผูสมัครมารวมในการ
พิจารณากี่ครั้ง” ดวย

๗๔

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๗ ทายระเบียบเดิม)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเคยเปนรองจาศาลและปฏิบัติหนาที่เดิมตอมานับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ...................................................... ตําแหนง........................................................
ขอรับรองวา ..................................................................................... ผูสมัครสอบเพือ่ บรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เคยดํารงตําแหนงรองจาศาล ศาล.........................
อัตราเงินเดือน ............................บาท โดยเริม่ รับราชการในตําแหนงดังกลาว ตั้งแตวนั ที่ .......................
เดือน........................................ พ.ศ. .................. ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนเวลา................... ป
และไดปฏิบัตหิ นาทีเ่ ดิมในตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอืน่ (ใหระบุชื่อตําแหนง)...............................................
ในสํานักงานศาลยุตธิ รรมนับแตวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ............. เดือน..................................
พ.ศ. .................... เปนเวลา.....................ป ปจจุบนั ยังคงรับราชการอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนงเพราะ ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผูร ับรอง
(
)
ตําแหนง .......................................................

หมายเหตุ ผูรบั รองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอาํ นวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป

๗๕

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบตามขอ ๓/๑ วรรคสอง)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูส มัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
เขียนที่ .......................................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .............
ขาพเจา .............................................................................................................................
ตําแหนง ....................................................... ขอรับรองวา .........................................................................
ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูชว ยผูพิพากษา เปน/เคยเปน
.............................................................................................................................................. เริ่มทํางานใน
ตําแหนงดังกลาวตัง้ แตวันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ....... เดือน ..............................
พ.ศ. ................. โดยไดปฏิบัติงาน ........................................................... มาแลวเปนเวลา .................. ป
ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/ พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ...................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูรบั รอง
(
)
ตําแหนง .......................................................

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอ ํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตอ งการออก

๗๖

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยโรคอันมีลักษณะตองหามที่จะเปนขาราชการตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๕
______________________
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยโรคอันมี
ลักษณะตองหามที่จะเปนขาราชการตุลาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยโรคอันมี
ลักษณะตองหามที่จะเปนขาราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ๗ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ โรคตามมาตรา ๒๖ (๑๐) คือ
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะทีป่ รากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงั คม
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๓) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสงั คม
(๔) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) โรคติดตอที่เปนเหตุใหไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ
ขอ ๔ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
6

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สันติ ทักราล

(นายสันติ ทักราล)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม

๗

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕

๗๗

รายงานผลการพิจารณาของ ก.ต.
เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบผูชวยผูพิพากษา 3 สนาม
ประจําป พ.ศ. 2558
(การประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558)
.
ตามที่คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบผู ช ว ยผูพิ พ ากษา ได ประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วัน จั น ทรที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ พ.ศ.2558
ปรากฏผลการพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุม ก.ต. ซึ่งที่ประชุม ก.ต. พิจารณาและมีความเห็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การกําหนดระยะเวลาทําขอสอบแตละวิชา
ผลการพิจารณา ที่ประชุม ก.ต. เห็น ชอบใหกําหนดเวลาทําขอสอบแต ละวิชาของทุ ก
สนามสอบ ดังนี้
สนามใหญ (วันที่ 1 ใชเวลาสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง 10 นาที / วันที่ 2 ใชเวลาสอบทั้งหมด
3 ชั่วโมง 55 นาที / วันที่ 3 ใชเวลาสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง 10 นาที)
ขอสอบวิชากฎหมายทั้งหมด ใหเวลาทําขอสอบขอละ 25 นาที
ขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ ใหเวลาทําขอสอบขอละ 30 นาที
สนามเล็ก (วันที่ 1 ใชเวลาสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 5 นาที / วันที่ 2 ใชเวลาสอบทั้งหมด 2
ชั่วโมง 40 นาที / วันที่ 3 ใชเวลาสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที)
ขอสอบวิชากฎหมายทั้งหมด ใหเวลาทําขอสอบขอละ 25 นาที
ขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ ใหเวลาทํา 2 ขอ ใหเวลาทําขอสอบขอละ 30 นาที
ยกเวน วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใหเลือกทําขอใดขอหนึ่งใหเวลาทํา
ขอสอบขอละ 25 นาที (วิชาภาษาอังกฤษที่ใหเลือกทําในกรณีนี้ถือเสมือนวาเปนวิชากฎหมายจึงกําหนด
ใหเวลาทํา 25 นาที) ซึ่งกรณีดังกลาว มติ ก.ต. ใหผูสมัครเลือกในขั้นตอนการกรอกใบสมัครเทานั้น
สนามจิ๋ว (วันที่ 1 ใชเวลาสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 5 นาที / วันที่ 2 ใชเวลาสอบทั้งหมด
3 ชั่วโมง 50 นาที / วันที่ 3 ใชเวลาสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง 40 นาที)

1 ชั่วโมง

ขอสอบวิชากฎหมายทั้งหมด ใหเวลาทําขอสอบขอละ 25 นาที
ข อ สอบวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (หรื อ ภาษาต า งประเทศอื่ น ถ า มี ) ให เ วลาทํ า ข อ สอบข อ ละ

๗๘

หมายเหตุ การสอบทั้งสามสนามในวันที่สองของการสอบ ใหผูเขาสอบทําวิชากฎหมายกอน
และวิชาภาษาอังกฤษทําเปนลําดับสุดทาย
ประเด็นที่ 2 การเลือกขอสอบของสนามใหญเพื่อใชเปนขอสอบสําหรับสนามเล็กและสนามจิ๋ว
ในกรณีที่ ก.ต. กําหนดใหมีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูในคราวเดียวกัน นั้น
สําหรับการสอบสนามเล็ก ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
พ.ศ. 2558 ขอ 27 วางหลักเกณฑใหคณะกรรมการเลือกขอสอบของผูสมัครสอบคัดเลือกในหมวด 2
เปนขอสอบของผูสมัครตามความในมาตร 28 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และออกขอสอบเพิ่มเติม
บางขอบางวิชา
สําหรับการสอบสนามจิ๋ว ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
พ.ศ. 2558 ขอ 30 วางหลักเกณฑใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกขอสอบของผูสมัครสอบคัดเลือก
ในหมวด 2 เป น ข อ สอบของผู ส มั ครตามความในมาตร 28 (2) (ก) (ข) และออกข อ สอบเพิ่ ม เติ ม
บางขอบางวิชา นั้น
ประเด็นพิจารณา คือ การวางแนวทางในการเลือกขอสอบของสนามใหญเพื่อใชเปนขอสอบ
สําหรับสนามเล็กและสนามจิ๋ว จะใชแนวทางใด โดยที่ประชุมมีแนวทางดังตอไปนี้
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทาง ดังนี้
1) ใหคณะกรรมการซึ่งออกขอสอบแตละวิชา (กอง) เปนผูลงมติเลือกขอสอบโดยเลือกจาก
ขอสอบวิชานั้น ๆ ของสนามใหญเพื่อใชเปนขอสอบสําหรับสนามเล็กและสนามจิ๋ว
2) ขอสอบของสนามเล็กและสนามจิ๋วที่กรรมการเลือกมาจากขอสอบสนามใหญเปนขอสอบ
เดียวกัน (สําหรับวิชาที่ตองสอบเหมือนกัน)
3) ขอสอบทฤษฎีสําหรับสนามเล็กและสนามจิ๋วใหเปนขอสอบเดียวกัน (สําหรับวิชาที่ตอง
สอบเหมือนกัน)
หมายเหตุ หากตองออกขอสอบเพิ่มเติมสําหรับสนามเล็กและสนามจิ๋ว ใหกรรมการออก
ขอสอบเพิ่มแลวนํามารวมกับขอสอบที่ถูกเลือกมาจากขอสอบสนามใหญดังกลาว
ขอดี ขอสอบจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการซึ่งออกขอสอบวิชานั้น ๆ โดยตรง ทําใหใชเวลา
ในการเลือกขอสอบไมมาก สงผลใหกระบวนการผลิตขอสอบรวดเร็วขึ้น
ขอเสีย ขอสอบจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการซึ่งออกขอสอบวิชานั้น ๆ ซึ่งมีจํานวนไมมาก
เมื่อเทียบกับจํานวนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูฯ (ชุดใหญ)
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ประเด็นที่ 3 เกณฑในการกําหนดคะแนนตาง
แนวทางเดิม
ในการตรวจสมุดคําตอบของการสอบสนามใหญ สนามเล็กและสนามจิ๋วนั้น สมุดคําตอบ
1 เลมจะมีกรรมการตรวจ 2 ทาน โดยแนวปฏิบัติที่ผานมากรรมการตรวจทั้ง 2 ทานจะตองใหคะแนน
ตางกันไมถึง 4 คะแนน หากตางกัน 5 คะแนนหรือมากกวานั้น กรรมการดังกลาวตองดําเนินการตรวจ
สมุดคําตอบและใหคะแนนใหมจนกวาคะแนนจะตางกันไมถึง 5 คะแนน จึงจะนําคะแนนของกรรมการ
ทั้ง 2 ทานมารวมกันแลวหารสองเพื่อใหเปนคะแนนที่ไดสําหรับสมุดคําตอบเลมนั้น (สําหรับวิชาที่คะแนน
เต็ม 10 ตองตางกันไมถึง 5 คะแนน สวนวิชาที่คะแนนเต็ม 20 ตองตางกันไมถึง 10 คะแนน)
เนื่องจากคะแนนสวนตาง 5 คะแนน หากหารสองจะได 2.5 คะแนนเปนคะแนนที่มาก
สมควรปรับแกหลักเกณฑการตรวจขอสอบใหเปนคะแนนตางกันตั้งแต 4 คะแนนขึ้นไป โดยมีแนวทาง
ดําเนินการกรณีกรรมการตรวจขอสอบไดคะแนนตางกัน
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทาง ดังนี้
ในกรณีที่คะแนนตางกันดังตอไปนี้ ที่ประชุม ก.ต. พิจารณามีมติใหตั้งกรรมการคณะหนึ่ง
(ตามจํานวนที่เห็นสมควร) เพื่อตรวจสมุดคําตอบใหม ซึ่งจะดําเนินการตรวจสมุดคําตอบเพียง 1 คน ตอ
สมุดคําตอบ 1 เลม และใหคะแนนใหม ซึ่งคะแนนที่ไดดังกลาวถือเปนเด็ดขาดสําหรับสมุดคําตอบเลมนั้น
1) สําหรับวิชาที่คะแนนเต็ม 10 คะแนนทีต่ างกัน 4 คะแนน หรือมากกวานั้นตองตรวจใหม
2) สําหรับวิชาที่คะแนนเต็ม 20 คะแนนที่ตางกัน 6 คะแนน หรือมากกวานั้นตองตรวจใหม
3) สําหรับวิชาที่คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ตางกัน 2 คะแนน หรือมากกวานั้นตองตรวจใหม
ประเด็นที่ 4 แนวทางในการสอบปากเปลาของทั้ง 3 สนาม
ผลการพิจารณา ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแนวทางในการสอบปากเปลาของทั้ง 3 สนาม
ไดผลสรุปดังนี้
1) การสอบปากเปลาของทั้ง 3 สนาม ใหดําเนินการโดยกรรมการสอบปากเปลาชุดเดียวกัน
ในวันเดียวกัน และใชขอสอบเดียวกัน
2) คะแนนสอบปากเปลาของทั้ ง 3 สนามมี คะแนนตางกัน คือ สนามใหญคะแนนเต็ ม
100 คะแนน สนามเล็กคะแนนเต็ม 60 คะแนน และสนามจิ๋วคะแนนเต็ม 60 คะแนน
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หมายเหตุ : ทั้งนี้ตามระเบียบ ก.ต. วาดวยการสอบคัดเลือกฯ และระเบียบ ก.ต.วาดวย
การทดสอบความรูฯ เดิม ไดกําหนดแบบการใหคะแนนการสอบปากเปลาไวทายระเบียบโดยการสอบ
สนามใหญจะมีคะแนนการสอบปากเปลา เต็ม 100 คะแนน ในขณะที่การสอบสนามเล็กและสนามจิ๋ว
จะมี ค ะแนนการสอบปากเปล า เต็ ม 60 คะแนน เหตุ ที่ กํ า หนดคะแนนเต็ ม ของการสอบปากเปล า
แตกต า งกั น เนื่ อ งจากใช อั ต ราส ว น 1 ใน 3 ของคะแนนเต็ ม ของการสอบข อ เขี ย นในแต ล ะสนาม
เปนหลักในการคํานวณ
ประเด็นที่ 5 การบรรจุผู ส อบผา นข อเขี ยนและสอบปากเปล า กรณีที่ ก.ต.กํา หนดให มีการสอบ
คัดเลือก และทดสอบความรูในคราวเดียวกัน
ผลการพิจารณา ทีประชุมฯ ไดพิจารณาแนวทางในการบรรจุผูสอบผานขอเขียนและสอบ
ปากเปลา ในกรณีที่ ก.ต. กําหนดใหมีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรูในคราวเดียวกันมีความเห็น
ดังนี้
- เห็นชอบใหใชหลักเกณฑการจัดลําดับอาวุโสในการบรรจุโดยเรียงลําดับตามสนามสอบ
กลาวคือ ผูสอบผานสนามใหญ ผูสอบผานสนามเล็ก และผูสอบผานสนามจิ๋วตามลําดับ
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รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผสู มัครสอบ ฯ สําเร็จการศึกษา
ที่ผานความเห็นชอบจาก ก.ต. แลว
* คุ ณวุ ฒิ ที่ผู สมั ค รใชใ นการสมัค รสอบ ฯ ผู ชว ยผูพิ พากษา ตอ งได รับ การรับ รองจาก ก.ต. ทั้ งคุ ณวุ ฒิ (หลัก สู ตร)และ
มหาวิทยาลัยตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศนี้เทานั้น
** การสมัครสอบ ฯ ผูชวยผูพิพากษาโดยใชคุณวุฒิ(หลักสูตร)ที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรองแมวาจะเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
ก.ต. เคยรับรองหลักสูตรอื่นมาแลว หรือ ใชคุณวุฒิ(หลักสูตร)ที่มีชื่อเหมือนกับรายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต.รับรองของมหาวิทยาลัย
อื่นแลว แตหากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ ก.ต. ยังไมเคยรับรอง ยอมถือวาเปนการสมัครโดยใชคุณวุฒิและ/หรือ
มหาวิทยาลัยที่ ก.ต. ยังไมเคยรับรอง จะทําใหผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามมาตรา ๒๗ (๑) หรือ มาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
และ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบที่เกี่ยวของแลวแตกรณี
ดังนั้น ผูสมัครในกรณีดังกลาวขางตนตองดําเนินการยื่นคําขอให ก.ต. พิจารณาเพื่อรับรองคุณวุฒิและ/หรือมหาวิทยาลัยดวย
*** ก.ต. มีอํานาจพิจารณารับรองหรือเพิกถอนคุณวุฒิและ/หรือมหาวิทยาลัย แมในกรณีที่เปนคุณวุฒิหรือมหาวิทยาลัยที่ ก.ต.
รับรองแลวก็ตามเมื่อเห็นวามีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ต. กําหนด

1. รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ไมใชหลักสูตรเฉพาะ
ดานทางกฎหมายตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
การสอบคัดเลื อก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุ เปนขาราชการตุลาการใน
ตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 2558 (จําแนกตามประเทศ)
1.1 สหราชอาณาจักร
1.1.1 เนติบัณฑิตอังกฤษ
1.1.2 LL.M., King’s College London
1.1.3 LL.M., Queen Mary and Westfield College
1.1.4 LL.M., School of Oriental and African Studies (SOAS)
1.1.5 LL.M., University College London
1.1.6 LL.M., University of London
1.1.7 M.A. ทางกฎหมาย, University of Oxford
1.1.8 LL.M., University of Cambridge
1.1.9 LL.B., University of Warwick
1.1.10 LL.M., University of Essex
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1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27

1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.1.33
1.1.34
1.1.35

LL.M., University of Manchester
LL.M., University of Durham
LL.M., University of Warwick
LL.M., University of Edinburgh
LL.M., London School of Economics and Political Science
LL.B., University of Durham
LL.B., University of Bristol
Master of Laws in International Law, University of Aberdeen
Master of Laws (General Law), University of Aberdeen
LL.M., University of East Anglia
Majister Juris, University of Oxford
LL.M., University of Nottingham
Master of Laws in International Business Law, University of
London Queen Mary and Westfield College
Master of Laws in International Business Law, University of Liverpool
LL.M., University of Liverpool
Master of Laws in Competition Law and Innovation, University of Edinburgh
Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce,
University of Essex (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน Master of Laws in
Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแลว)
Master of Laws in Internet Law, University of Essex
Master of Laws in International Financial Law, King’s College London
Master of Laws in International Financial Law, University of Manchester
Master of Laws in Banking Law, School of Oriental and African
Studies (SOAS)
Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation, London School
of Economics and Political Science
Master of Laws in International Banking and Finance, University College London
Master of Laws in Banking and Finance Law, University of London
Queen Mary and Westfield College
Master of Laws in International Law, Oxford Brookes University
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1.1.36 Master of Laws in International Business Law, King’s College London
1.1.37 Master of Laws in International Business Law, University College London
1.1.38 Master of Laws in International Business Law, London School of
Economics and Political Science
1.1.39 Master of Laws in International Business Law, University of Manchester
1.1.40 Master of Laws in Commercial Law, University of Bristol
1.1.41 Master of Laws in Corporate and Commercial Law, London School
of Economics and Political Science
1.1.42 Master of Laws in Commercial and Corporate Law, University of
London Queen Mary and Westfield College
1.1.43 Master of Laws in International Economic Law, University of Warwick
1.1.44 Master of Laws in Oil and Gas Law, University of Aberdeen
1.1.45 Master of Laws in International Law, University of Huddersfield
1.1.46 Master of Laws (Criminal Justice), University 0f Aberdeen
1.1.47 Master of Laws in Banking and Financial Law, School of Oriental
and African Studies (SOAS)
1.1.48 Master of Laws in International Law, University 0f Nottingham
1.1.49 Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and
Society, University of Leeds
1.1.50 Master of Laws in Innovation, Technology and the Law, University 0f
Edinburgh
1.1.51 Master of Laws in Law จาก University of Nottingham
1.1.52 Master of Laws in Corporate and Financial Law, University of
Glasgow
1.1.53 Master of Laws in International Business Law, University of Leeds
1.1.54 Master of Laws in Commercial Law, University of Aberdeen
1.1.55 Master of Laws in Computer and Communications, University of
London, Queen Mary and Westfield College
1.1.56 Master of Laws in Criminal Justice and Criminology, University of
Aberdeen
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1.1.57 Master of Laws in International Economic Law, School of Oriental
and African Studies (SOAS)
1.1.58 Master of Laws in International Law, University of Bristol
1.1.59 Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution,
University of London Queen Mary and Westfield College
1.1.60 Master of Laws in Insurance Law, Queen Mary University of
London
1.1.61 Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights, University
1.1.62
1.1.63
1.1.64
1.1.65
1.1.66

of Aberdeen
Master of Laws in International Financial Law, University of
Sussex
Master of Laws in Human Rights, University of Kent
Master of Laws in International Law, University of Leeds
Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice, University of
Leeds
Master of Laws in Information Technology and Intellectual
Property Law, University of Sussex
Master of Laws in Criminal Justice, University of Kent
ปริญญาเอกทางกฎหมาย, University of Birmingham
Master of Laws in International Law, University of Reading

1.1.67
1.1.68
1.1.69
1.1.7. Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law, London
School of Economics and Political Science
1.1.71 Master of Laws, Middlesex University
1.1.72 Master of Laws in International Business Law, Middlesex University
1.2 สหรัฐอเมริกา
1.2.1 LL.M.,
1.2.2 LL.M.,
1.2.3 LL.M.,
1.2.4 M.C.L.,
1.2.5 LL.M.,

Harvard University, Cambridge
Yale University, New Haven
Columbia University, New York
Columbia University, New York
University of California, Berkeley
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1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.32
1.2.33
1.2.34
1.2.35

LL.M., New York University, New York
LL.M., Tulane University, New Orleans
M.C.L., Tulane University, New Orleans
LL.M., Temple University, Philadelphia
LL.M., Stanford University, Stanford
M.C.L., University of Michigan, Ann Arbor
LL.M., University of Michigan, Ann Arbor
M.C.L., George Washington University, Washington D.C.
LL.M., George Washington University, Washington D.C.
S.J.D., George Washington University, Washington D.C.
M.C.L., University of Miami, Coral Gables
LL.M., University of Missouri–Kansas City, Kansas City
M.L.I., University of Wisconsin-Madison, Madison
Master of Laws in Legal - Institutions, University of Wisconsin - Madison,
Madison
M.C.J., Howard University, Washington D.C.
LL.M., Howard University, Washington D.C
LL.M., American University, Washington D.C.
J.S.D., Indiana University, Bloomington
LL.M., Indiana University, Bloomington
M.C.L., Indiana University, Bloomington
LL.M., University of Pennsylvania
M.C.L., Southern Methodist University, Texas
M.C.L., Dickinson School of Law
LL.M., Dickinson School of Law
M.C.L., University of Iowa
LL.M., Cleveland State University
M.C.L., University of Alabama
M.C.L., California Western School of Law
LL.M., University of Chicago
LL.M., University of Notre Dame
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1.2.36
1.2.37
1.2.38
1.2.39
1.2.40
1.2.41
1.2.42
1.2.43
1.2.44
1.2.45
1.2.46
1.2.47
1.2.48
1.2.49
1.2.50
1.2.51
1.2.52
1.2.53
1.2.54
1.2.55
1.2.56
1.2.57
1.2.58
1.2.59
1.2.60
1.2.61
1.2.62
1.2.63
1.2.64
1.2.65

LL.M., University of The Pacific (Mc George School of Law)
LL.M., University of Houston, Texas
LL.M., De Paul University, Illinois
LL.M., Georgetown University, Washington D.C.
M.C.J., University of Texas at Austin, Texas
LL.M., John Marshall Law School
LL.M., Case Western Reserve University
LL.M., Cornell University
LL.M., University of Minnesota
S.J.D., Golden Gate University
Master of Laws in International Legal Studies, Golden Gate University
Master of Laws in United States Studies, Golden Gate University
Master of Laws in Banking and Financial Law, Boston University
M.C.L., University of San Diego School of Law
LL.M., Duke University
J.D., Duke University
LL.M., University of Illinois
LL.M., University of Southern California
LL.M., Northwestern School of Law
LL.M., Stetson University
LL.M., University of Virginia
LL.M., Washington University in St. Louis
M.C.L., Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology
(เฉพาะกรณีศึกษาเต็มหลักสูตรในตางประเทศ)
LL.M., Suffolk University Law School
LL.M., Yeshiva University
LL.M., Vanderbilt University
LL.M., Valparaiso University
LL.M., Wake Forest University
LL.M., College of William and Mary in Virginia
LL.M., University of Texas at Austin
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1.2.66
1.2.67
1.2.68
1.2.69
1.2.70
1.2.71
1.2.72
1.2.73
1.2.74
1.2.75
1.2.76
1.2.77
1.2.78
1.2.79
1.2.80
1.2.81
1.2.82
1.2.83
1.2.84
1.2.85
1.2.86
1.2.87
1.2.88
1.2.89
1.2.90

LL.M., University of Oregon
LL.M., University of California, Davis
LL.M., University of California, Los Angeles (UCLA)
LL.M. (Global Business), University of Washington
Master of Laws in Health Law, University of Washington
Master of Laws in Natural Resources and Environmental Law and
Policy, University of Denver
Master of Laws in Financial Service, Chicago-Kent College of Law
Illinois Institute of Technology
Master of Laws in International Banking Law, Boston University
Master of Laws in International Law, New York University
Master of Laws in International and Comparative Law, Chicago - Kent
College of Law Illinois Institute of Technology
Master of Business Law, University of Illinois
Master of Laws in Comparative and International Law, University of
Southern California
Master of Laws in Comparative and International Law, Southern
Methodist University, Texas
Master of Laws in Comparative and International Law, University of California
Master of Laws in Comparative Law, Indiana University
Master of Laws in Comparative Law, University of Southern California
Master of Laws in Comparative Law, New York University
Master of Laws in Trade Regulation, New York University
Master of Laws in U.S. and Global Legal Studies, Emory University
Master of the Science of Law (J.S.M.), Stanford University
Master of Laws in US Legal Studies, Case Western Reserve University
Master of Laws in Legal Studies, University of Wisconsin – Madison
Master of Laws in International Legal Studies, American University,
Washington D.C.
Master of Laws in American Law, Wake Forest University
Master of Laws in Law and Government, American University
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1.2.91 Master of Laws in U.S. Law, Washington University in St. Louis
1.2.92 Master of Laws in International Human Rights, Northwestern
University School of Law
1.2.93 Master of Laws in International Legal Studies, New York University
1.2.94 Master of Laws , Indiana University, Indianapolis
1.2.95 Master of Laws , University of Alabama
1.2.96 Master of Laws in American Law, Boston University
1.2.97 Master of Laws Business and Finance Law, George Washington
University, Washington D.C.
1.2.98 Master of Laws in Comparative Law, California Western School of Law
1.2.99 Master of Laws in Securities and Financial Regulations, Georgetown
University (หลักสูตร 2 ป)
1.2.100 Master of Laws in Comparative Law, California Western School of Law
1.2.101 Doctor of Juridical Science (S.J.D.), Southern Methodist University
1.3 ออสเตรเลีย
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13

LL.M., University of Sydney
LL.M., Macquarie University
LL.M., Monash University
Master of Business Law, University of Western Sydney
LL.M., University of Melbourne
LL.M., University of Western Sydney
LL.M., University of Adelaide
LL.M., University of New South Wales
LL.M., Deakin University
LL.M., University of Canberra
Master of Laws in International and Comparative Law, Monash University
Master of Laws in Environmental Planning Law, University of Sydney
Master of Laws in Criminal Justice and Criminology, University of
New South Wales
1.3.14 Master of Laws in International Law, University of New South Wales
1.3.15 Master of Laws in Commercial Law, Queensland University of Technology

๘๙

1.3.16 Master of Laws in Commercial Law, University of Melbourne
1.3.17 Master of Laws in Commercial Law, Monash University
1.3.18 Master of Laws in International Economics and Finance Law,
University of Queensland
1.3.19 Master of Laws in International Business and Economic Law,
University of New South Wales
1.3.20 Master of Laws in Commercial Law, Macquarie University
** LL.M. La Trobe University (ก.ต. มีมติไมรับรองหลักสูตรตัง้ แตป พ.ศ. 2555)
1.4 ฝรั่งเศส
1.4.1 ปริญญาโททางกฎหมาย Universite De Paris
1.4.2 ปริญญาบัตรขั้น Doctorat d’ Universite’ สาขาวิชานิติศาสตร Universite Jean
Moulin Lyon
1.4.3 ปริญญาบัตรขั้น Doctorat d’ Universite สาขากฎหมายเอกชน Universite
De Caen
1.4.4 ประกาศนียบัตรการศึกษาชัน้ สูง Universite De Paris 2
1.4.5 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง Universite Robert Schuman (Strasbourg)
1.4.6 มหาบัณฑิตชั้นสูง สาขากฎหมายมหาชน Master Droit / Master’s Degree
or Public Laws, University Aix – Marseille 3
1.4.7 LL.M., University Lumiere Lyon 2
1.4.8 ประกาศนียบัตรกฎหมายฝรัง่ เศสและสหภาพยุโรป (LL.M. in French and
European Law), University of Cergy – Pontoise
1.4.9 Master of Laws สาขากฎหมายระหวางประเทศ, Universite De Paris
1.4.10 Master of Laws สาขากฎหมายระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศ,
Universite De Paris
1.4.11 Master of Laws, Universite Toulouse 1
1.4.12 Master of Laws in European Business Law, University Aix – Marseille
1.4.13 ปริญญาทางกฎหมายเศรษฐศาสตรและการจัดการ ดานกฎหมายเอกชน
กฎหมายวาดวยสุนทรียศาสตรทางอุตสาหกรรม-กฎหมายออกแบบ,
Universite Lumiere Lyon 2

๙๐

1.4.14 MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION, a finalite RECHERCHE ET
PROFESSIONNELLE, mention DROIT PUBLIC, specialite DROIT PUBLIC
APPROFONDI, University Aix – Marseille
1.4.15 Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Recherche Et
Professionnelle, Mention Droit Prive Et Sciences Criminelles,
Specialite Droit Penal Et Sciences Criminelles, Universite de
Nantes
1.4.16 Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Recherche, Mention Droit
Prive Et Sciences Criminelles, Specialite Droit Prive General, Mention
Assez Bien, Universite de Nantes
1.4.17 Master Droit International et Compare Specialite Driot International
(กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายเปรียบเทียบ สาขากฎหมายระหวาง
ประเทศ), Universite Jean Moulin Lyon
1.4.18 Master 0f European Legal Practice (LL.M. Eur) (หลักสูตร 2 ป) ซึ่งเปน
การศึกษาตามโครงการ Erasmus Mundus, Universite de Rouen
1.4.19 Master of Laws in Criminal Law หรือ Master Droit, Economie,
Gestion, a Finalite Recherche, Mention, Droit Priveet Sciences
Criminelles, Specialite Sciminelles, Universite Aix-Marseille 3
1.4.20 ปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขากฎหมายเอกชน หรื อ Doctorat
d Universite, Droit prive, Universite Aix- Marseille
1.5 เยอรมัน
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, University of Freiburg
Master of European Legal Practice (LL.M. Eur), University of Hannover
Master of European Law , Europa - Institut Saarland University, Germany
Master of German Laws, Bonn University
Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law,
University of Hannover
1.5.6 Master of Laws in Public Law and Environmental Law, University of
Freiburg
1.5.7 Master of Laws, University of Passau
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1.6 สวีเดน
1.6.1 Master of International and Comparative Law, Uppsala University
1.6.2 Master of Laws in International Commercial Arbitration Law, Stockholms
University
1.7 สเปน
1.7.1 ปริญญาเอกทางกฎหมาย, University of Madrid
1.8 แคนาดา
1.8.1 LL.M., McGill University
1.9 สิงคโปร
1.9.1 LL.M., National University of Singapore
1.9.2 Master of Laws in International Business Law, National University
of Singapore
1.9.3 Master of Laws in Comparative and International Law, National
University of Singapore
1.9.4 Master of Laws in Corporate and Financial Services Law, National
University of Singapore
1.10 สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
1.10.1 นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยไตหวันแหงชาติ
1.10.2 M.A., Central Police University
1.11 สาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศษฮองกง)
1.11.1 LL.M., University of Hong Kong
1.11.2 Master of Laws in Chinese Law, University of Hong Kong
1.12 ญี่ปุน
1.12.1 LL.M., Kyushu University
1.12.2 Master of Laws in International Law, Kyushu University

๙๒

1.12.3 Master of Laws in International Economics and Business Law,
Kyushu University
1.12.4 Master of Laws in International Legal Studies, Kyushu University
1.12.5 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต, Hitotsubashi University
1.12.6 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M), Hitotsubashi University (หลักสูตร ๒ ป)
1.13 เนเธอแลนด
1.13.1 Master of Laws in International Business Law, University of Vrije Amsterdam
1.13.2 European Master in Law and Economics, Erasmus University, Rotterdam
1.13.3 Master of Laws in International Law and the Law of International
Organizations, University of Groningen
1.13.4 Master of Laws in European and International Business Law,
Leiden University
1.14 อินโดนีเซีย
1.14.1 Master’s Program in Laws, Universitas Padjadjaran
1.15 นิวซีแลนด
1.15.1 Master of Laws in Public Law, University of Auckland
1.15.2 Master of Laws in Litigation and Dispute Resolution, University of Auckland
1.16 รัสเซีย
1.16.1 Master of Art in Law, Saint – Petersburg State University
1.16.2 ปริญ ญาเอกทางกฎหมาย สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ 12.00.01 – ทฤษฎี
และประวั ติ ศ าสตร ก ฎหมายและรั ฐ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ก ฎหมายและรั ฐ ,
Saint – Petersburg State University
1.17 มาเลเซีย
1.17.1 Master of Comparative Laws, International Islamic University
Malaysia

๙๓

2. รายชื่ อ หลั กสู ต รที่ ก.ต. รั บรองในฐานะปริ ญญาทางกฎหมายเฉพาะดา นตาม
ขอ 12 วรรคสอง (1) แหงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการ
สมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 2558 (จําแนกตามชื่อปริญญา/หลักสูตร)
2.1 กฎหมายเด็กและเยาวชน
2.1.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Family and Children Law”
2.1.1.1

University College London

2.2 กฎหมายแรงงาน
2.2.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Labour Law and Relations”
2.2.1.1

University of Sydney

2.2.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Employment Law”
2.2.2.1

Middlesex University

2.3 กฎหมายภาษีอากร
2.3.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Tax Law”
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.1.7
2.3.1.8

King’s College London
University of London Queen Mary and Westfield College
University of Florida
University of Manchester
University of Melbourne
Boston University
Golden Gate University
University of Washington

๙๔

2.3.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Taxation”
2.3.2.1
2.3.2.2

London School of Economics And Political Science
Northwestern University School of Law

2.3.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Business and Taxation Law”
2.3.3.1

University of Cergy - Pontoise

2.3.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International in Taxation”
2.3.4.1

University of Florida

2.3.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (สาขากฎหมายมหาชน-ดานภาษีอากร)”
2.3.5.1 Universite De Paris
2.3.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Tax Law”
2.3.6.1 King’s College London
2.4 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
2.4.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Intellectual Property Law”
2.4.1.1
2.4.1.2

American University, Washington D.C.
University of Aberdeen
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2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.1.8
2.4.1.9
2.4.1.10
2.4.1.11
2.4.1.12
2.4.1.13
2.4.1.14
2.4.1.15
2.4.1.16
2.4.1.17
2.4.1.18
2.4.1.19

Universite De Nantes
King’s College London
University of London Queen Mary and Westfield College
London School of Economics and Political Science
Case Western Reserve University
University of Melbourne
De Paul University
University of Aberdeen
University of London
University of Washington
John Marshall Law School
University College London
University of Edinburgh
University of Leeds
George Washington University
Bournemouth University
Boston University

2.4.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Intellectual Property and Information Technology Law”
2.4.2.1
2.4.2.2

Fordham University
Suffolk University Law school

2.4.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Intellectual Property and Technology Law”
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.3.3

National University of Singapore
University Aix – Marseille
Washington University in St.Louis

๙๖

2.4.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“ Master of Comparative and International Law with Specialization in
Comparative Law and Intellectual Property”
2.4.4.1

Stockholms University

2.4.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Intellectual Property”
2.4.5.1
2.4.5.2

University of Manchester
Monash University

2.4.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Entertainment, Media and Intellectual Property Law”
2.4.6.1

University of California, Los Angeles (UCLA)

2.4.7 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in European Intellectual Property Law”
2.4.7.1

Stockholms University

2.4.8 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy”
2.4.8.1

University of Glasgow

2.4.9 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Intellectual Property Law and Policy”
2.4.9.1

University of Washington

๙๗

2.4.10 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Intellectual Property Law”
2.4.10.1 Brunel University
2.5 กฎหมายการคาระหวางประเทศ
2.5.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Commercial Law”
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.5.1.5
2.5.1.6
2.5.1.7
2.5.1.8
2.5.1.9
2.5.1.10
2.5.1.11

University of Aberdeen
University of Sussex
University of Leicester
University of Dundee
University of Nottingham
University of Kent
University College London
King’s College London
University of Newcastle Upon Tyne
University of Essex
University of Glasgow

2.5.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Commercial and Business Law”
2.5.2.1
2.5.2.2

University of East Anglia
Vrije University, Amsterdam

๙๘

2.5.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“European Master in Transnational Trade Law and Finance”
2.5.3.1

University of Deusto, Spain (ภายใตทุนการศึกษา Erasmaus Mundus)

2.5.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Trade Law”
2.5.4.1
2.5.4.2
2.5.4.3
2.5.4.4
2.5.4.5
2.5.4.6
2.5.4.7
2.5.4.8

University of Essex
University of East Anglia
University of Sussex
University of Northumbria
University of Leeds
Bond University
University of Arizona
Nottingham Trent University

2.5.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of International and European Law in International Trade and
Investment Law”
2.5.5.1

University of Amsterdam

2.5.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Trade and Commercial Law”
2.5.6.1

University of Durham
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2.5.7 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of International Trade and Commerce Law”
2.5.7.1

Macquarie University

2.5.8 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Business and Commercial Law”
2.5.8.1

University of Manchester

2.5.9 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Trade Transactions”
2.5.9.1

University 0f Manchester

2.5.10 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Business and Trade”
2.5.10.1 Fordham University
2.6 กฎหมายพาณิชยนาวี
2.6.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Maritime Law”
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.6

University of Southampton
University of Nottingham
University of Bristol
University College London
University of Oslo, Norway
Lund University, Sweden

๑๐๐

2.6.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs”
2.6.2.1

University of Wales

2.6.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Professionnelle Mention Droit Des
Affaires, Specialite Transports Maritimes” (กฎหมายขนสงพาณิชยนาวี)
2.6.3.1

University Aix – Marseille

2.6.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master Droit Economie Gestion a Finalite Recherché et Professionnelle
mention etudes Europeennes et Internationals Specialite Droit et Securite des Activites
Maritimes et Oceaniques” (กฎหมายพาณิชยนาวีและความปลอดภัยในกิจการทางทะเลและการสมุทร)
2.6.4.1

Universite de Nantes

2.7 กฎหมายลมละลาย
2.7.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Insolvency Law”
2.7.1.1

University of Leeds

2.8 กฎหมายสิ่งแวดลอม
2.8.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Environmental Law”
2.8.1.1
2.8.1.2

Macquarie University
University of Kent

๑๐๑

2.8.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Environmental Law”
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4
2.8.2.5
2.8.2.6
2.8.2.7

Stockholm University
University of Nottingham
University of Dundee
University of London Queen Mary and Westfield College
University of New South Wales
Case Western Reserve University, Ohio
New York University

2.8.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Professionnelle Mention Droit
Des Affaires, Specialite Environnement, Securite et qualite de I’Entreprise”
(กฎหมายสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพของธุรกิจบริษัท)
2.8.3.1

University Aix – Marseille

2.8.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Energy and Environment”
2.8.4.1

Tulane University, New Orleans

2.8.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Global Environment and Climate Law” (กฎหมายสิ่งแวดลอมและการ
เปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศ)
2.8.5.1

University of Edinburgh

2.8.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights”
2.8.6.1

University of Kent

๑๐๒

2.8.7 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
“Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable
Development”
2.8.7.1

University of Newcastle upon Tyne

2.9 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
2.9.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร
-ไมม-ี

3. มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย (หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
3.1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
3.2 มหาวิทยาลัยเกริก
3.3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3.4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ)
3.5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.7 มหาวิทยาลัยรังสิต (ก.ต.รับรองเมื่อสนามเล็กป 2555)
3.8 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ก.ต.รับรองเมื่อสนามเล็กป 2557)
3.9 มหาวิทยาลัยพายัพ (ก.ต.รับรองเมื่อสนามเล็กป 2557)
*** มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ก.ต. มีมติเพิกถอนการรับรองปริญญาเมื่อสนามเล็กป 2557)
*** มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ก.ต. มีมติเพิกถอนการรับรองปริญญาเมื่อสนามเล็กป 2557)
*** มหาวิทยาลัยตาป (ก.ต. มีมติเพิกถอนการรับรองปริญญาเมื่อสนามเล็กป 2557)

๑๐๓

4. มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย (หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
4.1 รายชื่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ที่ ก.ต. รับรองใน
ฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ไ มใชหลัก สูต รเฉพาะดา นทางกฎหมายตามระเบียบคณะกรรมการ
ตุล าการศาลยุติธรรมวา ดวยการสมัคร การสอบคัด เลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเ ปน
ขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 2558
4.1.1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.1.2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.1.3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4.1.4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร หมวดวิชากฎหมายภาษีอากร
4.1.5 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4.1.6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4.1.7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.1.8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ก.ต. รับรองเมื่อสนามเล็กป 2557)
4.1.9 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (เฉพาะหลักสูตร พ.ศ. 2552 และหลักสูตร พ.ศ. 2555)
(ก.ต. รับรองเมื่อสนามเล็กป 2559)
4.2 รายชื่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ที่ ก.ต. รับรองใน
ฐานะปริญญาทางกฎหมายหลักสูตรเฉพาะดานทางกฎหมายตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 2558
4.2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) (ก.ต. รับรอง
เปนหลักสูตรเฉพาะดานเมื่อการทดสอบความรู ฯ 2555)
4.2.2 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต (กฎหมายการค า
ระหวางประเทศ) (ก.ต. รับรอง เปนหลักสูตรเฉพาะดานเมื่อการทดสอบความรู ฯ
2555)

๑๐๔

4.2.3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษีอากร) (ก.ต. รับรอง
เปนหลักสูตรเฉพาะดานเมื่อการสอบ 3 สนาม 2558)
4.2.4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศ) (ก.ต. รับรองเปนหลักสูตรเฉพาะดานเมื่อการสอบ 3 สนาม 2558)
4.2.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ก.ต. รับรองเปนหลักสูตรเฉพาะดานเมื่อการสอบ 3 สนาม 2558)
5. ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย
5.1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
5.2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
5.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๑๐๕

รายชื่อสถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง
ชื่อสถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- พนักงานประนอมหนี้ สวนประนอมหนี้รายใหญ
ฝายประนอมหนี้ตางจังหวัด
- พนักงานประนอมหนี้ ฝายประนอมหนี้นครหลวง
- พนักงานสวนบังคับคดี ฝายกฎหมาย (ปฏิบัติหนาที่
นิติกร)
- พนักงานประนอมหนี้ กลุมงานกํากับคดีรายปลีก
ฝายประนอมหนี้นครหลวง
2. ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)
- นิติกร

ปที่รับสมัคร

มติ ก.ต. ครั้งที่

2545 สนามใหญ 11/2545 เมื่อ 7 พ.ค. 2545
2547 สนามใหญ 5/2548 เมือ่ 7 ก.พ. 2548
2554 สนามใหญ 11/2554 เมื่อ 7 ก.ค. 2554
2555 สนามใหญ 10/2556 เมื่อ 7 พ.ค. 2556

2539 สนามใหญ 4/2540 เมื่อ 17 ก.พ. 2540

3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- พนักงานกฎหมาย หัวหนาพนักงานกฎหมายหัวหนาสวน 2545 สนามใหญ 11/2545 เมื่อ 7 พ.ค. 2545
กฎหมาย สายบริหารสินทรัพยงานกฎหมายฝายประสานงาน
กฎหมาย
2547 สนามใหญ 5/2548 เมื่อ 7 ก.พ. 2548
- เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่สินเชื่อ สาขาถนนสุเทพ
- เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่กํากับการปฏิบัติงานตามกฎ 2548 สนามใหญ 34/2548 เมื่อ 7 พ.ค. 2548
และระเบียบ
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยนักวิจัย
- เจาหนาที่เรงรัดหนี้
- เจาหนาที่ 2 สวนสนับสนุนและพิธีการสินเชื่อ
- เจาหนาที่นิติกรรมสัญญา ฝายพิธีการสินเชื่อ
- เจาหนาที่ 1 สวนนิติกรรมสัญญาทั่วไป
- รองผูจัดการฝาย สายงานนิติกรรมสัญญา ฝายพิธี
การสินเชื่อ
- เจาหนาที่ 3 ฝายนิติกรรมและทะเบียนสิทธิ
(เปลี่ยนชื่อ สายงานเดิมคือ ฝายพิธีการสินเชื่อ)
- ผูวาคดี ฝายบริหารงานขายทอดตลาด

2539 สนามใหญ 4/2540 เมื่อ 17 ก.พ. 2540
2541 สนามใหญ 22/2541 เมื่อ 12 ต.ค. 2541
2542 สนามใหญ 6/2543 เมื่อ 14 และ
16 มี.ค. 2543
2547 สนามใหญ 5/2548 เมื่อ 7 ก.พ. 2548
2547 สนามใหญ 5/2548 เมื่อ 7 ก.พ. 2548
2547 สนามใหญ 5/2548 เมื่อ 7 ก.พ. 2548
2554 สนามใหญ 11/2554 เมื่อ 7 ก.ค. 2554
2555 สนามใหญ 10/2556 เมื่อ 7 พ.ค. 2556

๑๐๖

ชื่อสถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง
5. ธนาคารไทยทนุ จํากัด
- เสมียน

ปที่รับสมัคร

มติ ก.ต. ครั้งที่

2539 สนามใหญ

4/2540 เมื่อ 17 ก.พ. 2540

2542 สนามใหญ

6/2543 เมื่อ 14 และ
16 มี.ค. 2543

6. ธนาคารทหารไทย
- นิติกร

2539 สนามใหญ

4/2540 เมื่อ 17 ก.พ. 2540

7. ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
- นิติกร สวนที่ปรึกษา 2 ฝายกฎหมาย
- ผูชวยผูอํานวยการฝายกฎหมาย ฝายกฎหมาย
- ผูจัดการฝายกฎหมาย

2546 (1) สนามใหญ 14/2546 เมื่อ 26 พ.ค. 2546
2546 (2) สนามใหญ 5/2547 เมื่อ 21 ม.ค. 2547
2549 สนามใหญ 4/2550 เมื่อ 29 ม.ค. 2550

5.1 ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จํากัด (มหาชน)
- พนักงาน

8. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- พนักงานชั้นกลาง พนักงานปฏิบัติการ ฝาย
ปฏิบัติการสินเชื่อ (ฝายหนี้สินและหลักทรัพยเดิม)
- นิติกร พนักงานระดับ 3 ธุรกรรมตลาดทุน สาย
ธุรกรรมสินเชื่อและธุรกรรมตลาดทุน กลุมงานกฎหมาย

2542 สนามใหญ

6/2543 เมื่อ 14 และ
16 มี.ค 2543
2555 สนามใหญ 10/2556 เมื่อ 7 พ.ค. 2556

9. ธนาคารนครธน จํากัด
- พนักงานชั้นตน
- พนักงานประจําสวน สวนบังคับคดี

2540 สนามใหญ 26/2540 เมื่อ 15 ธ.ค. 2540
2545 สนามใหญ 11/2545 เมื่อ 7 พ.ค. 2545

10. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- สวนคดีทนายความทองถิ่น ฝายนิติกร
- นิติกร ชั้น 5 ฝายกฎหมาย
- นิติกร ชั้น 5 ฝายนิตกิ าร

2545 สนามใหญ 11/2545 เมื่อ 7 พ.ค. 2545
2550 สนามใหญ 24/2550 เมื่อ 24 ก.ย. 2550
2551 สนามใหญ 22/2551 เมือ่ 29 ก.ย. 2551

11. ธนาคารศรีนคร จํากัด
- นิติกร สํานักที่ปรึกษากฎหมาย

2545 สนามใหญ 11/2545 เมื่อ 7 พ.ค. 2545

12. ธนาคารอาคารสงเคราะห
- พนักงานนิติกรรม

2539 สนามใหญ

4/2540 เมื่อ 17 ก.พ. 2540

๑๐๗

ชื่อสถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง
13. บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายและรางสัญญา สายสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย
14. บริษัทเงินทุนหลักทรัพยคาเธย ไฟนแนนซ จํากัด
(มหาชน)
- นิติกร

ปที่รับสมัคร
2546 (2)
สนามใหญ

มติ ก.ต. ครั้งที่
5/2547 เมื่อ 21 ม.ค. 2547

2540 สนามใหญ 26/2540 เมื่อ 15 ธ.ค. 2540

15. บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอ็มซีซี จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยผูจัดการ ฝายกฎหมาย

2541 สนามใหญ 22/2541 เมื่อ 12 ต.ค. 2541

16. บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จํากัด (มหาชน)
- พนักงานชั้นกลาง แผนกธุรกรรมกฎหมาย

2540 สนามใหญ 26/2540 เมื่อ 15 ธ.ค. 2540

17. บริษัทบัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท
กฎหมายกรุงไทย จํากัด
- นิติกร

2549 สนามใหญ

18. บริษัทสยามพาณิชยลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
- เจาหนาที่บังคับคดี ฝายกฎหมาย

2545 สนามใหญ 11/2545 เมื่อ 7 พ.ค. 2545

19. บริษัทหลักทรัพยภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยผูจัดการฝาย ฝายกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย

2540 สนามใหญ 26/2540 เมื่อ 15 ธ.ค. 2540

19.1 บริษัทเงินทุนภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน)
- เจาหนาที่นิติกรรมสัญญา

2541 สนามใหญ 22/2541 เมื่อ 12 ต.ค. 2541

4/2550 เมื่อ 29 ม.ค. 2550

20. บริษัทบริหารสินทรัพยเพทาย จํากัด
- พนักงานรางสัญญาและจัดทํานิติกรรม ฝายกฎหมาย 2550 สนามใหญ 24/2550 เมื่อ 24 ก.ย. 2550
21. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ผูจัดการ ฝายนิติการ
22. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
- เจาหนาที่ตรวจสอบดานกฎหมาย สํานักตรวจสอบ
ภายใน สวนตรวจสอบ 2

2541 สนามเล็ก 14/2542 เมื่อ 16 ส.ค. 2542
2547 สนามใหญ 5/2548 เมื่อ 7 ก.พ. 2548

๑๐๘

ชื่อสถาบันการเงินที่ ก.ต. รับรอง
23. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- เจาหนาที่กฎหมาย
- เจาหนาที่วิเคราะหคดีอาวุโส

ปที่รับสมัคร

มติ ก.ต. ครั้งที่

2539 สนามใหญ
2549 สนามใหญ

4/2540 เมื่อ 17 ก.พ. 2540
4/2550 เมื่อ 29 ม.ค. .2550

24. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
- นิติกรอาวุโส
- เจาหนาที่บริหาร ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร

2541 สนามใหญ 22/2541 เมื่อ 12 ต.ค. 2541
2547 สนามใหญ 5/2548 เมื่อ 7 ก.พ. 2548

25. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
- นิติกร สวนนิติการ สํานักกรรมการผูจัดการ

2550 สนามใหญ 24/2550 เมื่อ 2 ก.ย. 2550

26. ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
- เจาหนาที่อาวุโส ฝายกฎหมาย

2551 สนามใหญ 22/2551 เมื่อ 29 ก.ย. 2551

27. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยผูจัดการสวน (เจาหนาที่บริหารชั้นตน 1) กลุม 2554 สนามใหญ 11/2554 เมื่อ 7 ก.ค. 2554
งานนิติกรรมสัญญา 2 ฝายนิติกรรมสัญญา
,,
,,
- นิติกร ผูชวยผูจัดการสวน (เจาหนาที่บริหารชั้นตน 1)
กลุมงานนิติกรรมสัญญา 2 ฝายนิติกรรมสัญญา
- นิติกร (ระดับเจาหนาที่ชั้นสูง SPECIAL LENDING)ฝาย 2555 สนามใหญ 10/2556 เมื่อ 7 พ.ค. 2556
กฎหมายและนิติกรรมสัญญา
,,
- นิติกร (ระดับเจาหนาที่บริหารชั้นตน RETAIL
,,
LENDING)ฝายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ทีม 1
,,
- นิติกร (ระดับเจาหนาที่ชั้นสูง ASSET MANAGEMENT)
,,
ฝายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ทีม 2
,,
,,
- ทนายความอาวุโส (ระดับเจาหนาที่ชวยบริหาร
LITIGATION 1-3) ฝายกฎหมายและคดี ทีม 1
28. บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
- นิติกร ฝายคดี

2555 สนามใหญ 10/2556 เมื่อ 7 พ.ค. 2556

