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ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ว่าด้วยการสอบข้อเขียนสําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสอบข้อเขียน
สําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสอบข้อเขียน
สําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการในคณะกรรมการสอบคัด เลือ ก
ประธานกรรมการในคณะกรรมการทดสอบความรู้ หรือประธานกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกพิเศษ
ที่ ก.ต. แต่งตั้ง
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสอบคัดเลือก
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการทดสอบความรู้ หรือรองประธานกรรมการในคณะกรรมการ
คัดเลือกพิเศษ ที่ ก.ต. แต่งตั้ง
“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า กรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง
หมวด ๒
ระเบียบการสอบข้อเขียน
ข้อ ๕ ในการสอบให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
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ข้อ ๖ ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูแผนผังที่นั่งสอบและเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบ
เมื่อได้รับอนุญาต
ข้อ ๗ ให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และห้ามมิให้
ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว
ข้อ ๘ ห้ามนําเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าไป
ในอาคารสอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข้อ ๙ ห้ า มกระทํ า การใด ๆ อั น อาจช่ ว ยให้ ล่ ว งรู้ คํ า ถามและคํ า ตอบของข้ อ สอบ เช่ น
นําตํารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย โน้ตย่อใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ
ห้ามมิให้นําสัมภาระใด ๆ ที่อาจใช้ซุกซ่อนสิ่งของตามวรรคหนึ่งติดตัวไว้ในขณะสอบ
ข้อ ๑๐ ในระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ใช้ปากกาเฉพาะหมึกสีน้ําเงินหรือสีดําเท่านั้น
(๒) ให้เขียนเลขประจําตัวสอบไว้ในกระดาษคําถามทุกหน้า ในช่องที่กําหนดไว้
(๓) ให้เขียนคําตอบในสมุดคําตอบให้ถูกเล่มตามที่กําหนด โดยให้เขียนเลขประจําตัวสอบไว้ที่
ส่วนต่อของสมุดคําตอบทุกเล่มให้ชัดเจนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามเขียนชื่อหรือลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบไว้
ณ ที่ใดในสมุดคําตอบโดยเด็ดขาด แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงลายมือชื่อกํากับ
(๔) ห้ามกระทําการใด ๆ ในสมุด คําตอบ อัน อาจทําให้ผู้อื่น ล่ว งรู้ถึงตัว ผู้เข้าสอบได้ เช่ น
เขียนเลขประจําตัวสอบ ทําเครื่องหมายวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในสมุดคําตอบ หรือขีดเส้นใต้เลขข้อ คํา หรือข้อความใด ๆ
(๕) ให้เ ขีย นคํ าตอบทั้ งสองหน้า กระดาษ ถ้ าสมุด คําตอบเล่ มเดีย วไม่ พ อให้ ข อเพิ่ม ได้ แ ล้ ว
กลัดรวมไว้ด้วยกัน
(๖) เมื่อตอบข้อใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ และลงเลขข้อในช่องที่กําหนดให้ชัดเจน หากไม่ตอบข้อใด
ให้ลงเลขข้อนั้นไว้ที่หน้าใหม่ แล้วเขียนว่า “ไม่ตอบ”
(๗) ห้ามมิให้ออกไปจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ เว้นแต่กรณีจําเป็นอย่างยิ่ง ผู้เข้าสอบ
อาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุม
ตรวจสอบของกรรมการคุมสอบ
(๘) เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้หยุดเขียนคําตอบทันที และวางสมุดคําตอบกับกระดาษคําถาม
ไว้ที่โต๊ะสอบ ห้ามมิให้ลุกจากที่นั่งสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้นํากระดาษคําถามออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข้อ ๑๒ ผู้เข้าสอบที่ทุจริตในการสอบจะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ ตามมาตรา ๒๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๓ ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบข้อ ๘ และข้อ ๙ จะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก
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ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ อาจถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก
หรือไม่ได้รับการตรวจในข้อที่ทําผิดระเบียบ หรือถูกหักคะแนนตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้เข้าสอบที่ตอบข้อสอบข้อเขียนในวิชากฎหมายวิชาเลือกไม่ตรงกับลักษณะวิชากฎหมาย
ที่ได้แสดงความจํานงไว้ในวันสมัครสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในข้อนั้น
หมวด ๓
การดําเนินการของกรรมการ
ข้อ ๑๕ ในการดําเนินการสอบ ให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้กรรมการคุมสอบซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการสวมครุยข้าราชการตุลาการขณะคุมสอบ
(๒) ห้ามกรรมการคุมสอบนําเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ
เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ
(๓) ก่อนเริ่มเวลาเข้าห้องสอบ ให้กรรมการคุมสอบตรวจตราความเรียบร้อยของห้องสอบให้พร้อม
สําหรับการดําเนินการสอบข้อเขียน และประจําที่ห้องสอบตลอดระยะเวลาการดําเนินการสอบข้อเขียน
(๔) เมื่ อ มี ก ารอนุ ญ าตให้ ผู้ เ ข้ า สอบออกจากห้ อ งสอบเป็ น การชั่ ว คราวตามข้ อ ๑๐ (๗)
ให้กรรมการคุมสอบควบคุมและตรวจสอบผู้เข้าสอบทั้งก่อนออกจากห้องสอบและก่อนกลับเข้าห้องสอบ
ข้อ ๑๖ ให้กรรมการคุมสอบทําบันทึกรายงานพฤติการณ์ของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบ
การสอบข้อเขียนต่อประธานกรรมการ
ข้อ ๑๗ ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทําการสอบโดยทุจริต
ข้อ ๑๘ เมื่อกรรมการคุมสอบพบว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้ยึดเอกสารหรืออุปกรณ์ที่อาจใช้
ในการทุจริตดังกล่าวไว้เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ
ข้อ ๑๙ ให้กรรมการสอบผู้ตรวจคําตอบแต่ละข้อหมายเหตุพฤติการณ์ที่ผู้เข้าสอบปฏิบัติฝ่าฝืน
ระเบียบการสอบข้อเขียนไว้ที่ปกสมุดคําตอบด้านหน้าโดยไม่ต้องหักคะแนน และทําบันทึกเสนอประธานกรรมการ
ข้อ ๒๐ ให้ป ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการร่ว มกัน พิ จารณาลงโทษผู้ เข้า สอบ
ที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบข้อเขียนนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ วายุภาพ
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

