เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยการสมัครและการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรใหปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัครและ
การทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ เมื่อสมควรจะมีการทดสอบความรูเมื่อใด ใหเลขานุการ ก.ต. เสนอขอความเห็นชอบ
จาก ก.ต. เพื่อจัดใหมีการทดสอบความรู ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแหงราชการศาลยุติธรรม ก.ต. อาจจะ
กําหนดใหมีการทดสอบความรูผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เฉพาะขอ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
ขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอในการทดสอบความรูแตละคราวก็ได
ให ก.ต. ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร และแตงตั้งคณะกรรมการทดสอบความรูขึ้นคณะหนึ่ง
ตามจํานวนที่จําเปน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณในการสอน และ
การเปนกรรมการสอบวิชากฎหมายของผูซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนสวนสําคัญ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการสมัคร
และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
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ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการทดสอบความรู
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๘ การทดสอบความรูของผูสมัครใหมีทั้งการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
ภายใตบังคับขอ ๑๙/๑ ขอ ๒๐/๑ และขอ ๒๐/๒ วิชาที่ทดสอบ คือ กฎหมายอาญา กฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หรือกฎหมายภาษีอากร
หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายลมละลาย หรือกฎหมายการคาระหวางประเทศกับภาษาอังกฤษ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม”
ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๒๐/๑ และ ๒๐/๒ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมวาดวยการสมัครและการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวย
ผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
“ขอ ๒๐/๑ ในกรณีที่ ก.ต. กําหนดใหมีการทดสอบความรูเฉพาะผูสมัครตามความในมาตรา
๒๘ (๒) (ก) (ข) มิใหนําความในขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๙/๑ และขอ ๒๐ มาใชบังคับและให
ดําเนินการทดสอบความรู ดังนี้
(๑) การสอบขอเขียน ใหสอบวิชากฎหมายอาญา จํานวน ๒ ขอ กฎหมายแพงและพาณิชย
จํานวน ๒ ขอ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จํานวน ๒ ขอ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
จํานวน ๒ ขอ และวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย หรือกฎหมายการคาระหวางประเทศ จํานวน ๑ ขอ
เวลา ๓ ชั่วโมง ๔๕ นาที คะแนนเต็ม ๙๐ กับวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ ขอ เวลา ๓ ชั่วโมง
คะแนนเต็ม ๖๐ โดยสําหรับลักษณะวิชาที่ใหเลือกสอบ ผูสมัครตองแสดงความจํานงวาจะสอบลักษณะ
วิชากฎหมายใดในวันสมัครสอบ
(๒) ในการออกขอสอบวิชากฎหมาย ใหคณะกรรมการออกขอสอบวิชากฎหมายอาญา วิชา
กฎหมายแพงและพาณิชย วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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ให อ อกขอ สอบวิช าละ ๒ ขอ โดยให อ อกข อ สอบเป น คํ า ถามเกี่ ยวกั บ แนวความคิ ด ทางกฎหมาย
หลักกฎหมาย หรือปญหาเชิงทฤษฎีที่ใหผูสอบแสดงทักษะในการใหเหตุผลและวิเคราะหวิชาละ ๑ ขอ
และเปนคําถามเกี่ยวกับปญหาเชิงปฏิบัติวิชาละ ๑ ขอ วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลายหรือกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ ใหออกขอสอบเปนคําถามเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย
หรือปญหาเชิงทฤษฎีที่ใหผูสอบแสดงทักษะในการใหเหตุผลและวิเคราะหวิชาละ ๑ ขอ
(๓) ในการออกขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ ใหออกขอสอบ ๓ ขอ โดยใหออกขอสอบขอที่หนึ่ง
เปนคําถามที่ใหแปลขอความภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ๑ ขอ ขอที่สองเปนคําถามภาษาอังกฤษทีท่ ดสอบ
ความเขาใจในการอานบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ ๑ ขอ และขอที่สามเปนคําถามที่ใหผูสมัครเขียน
อธิบาย หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเปนภาษาอังกฤษ ๑ ขอ
(๔) ให ผู ส มั ค รที่ เ ลื อ กสอบในวิ ช ากฎหมายลั ก ษณะพยานหลั ก ฐาน กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายลมละลาย หรือกฎหมายการคา
ระหวางประเทศ ตามขอ ๒๐/๑ (๑) แสดงความจํานงในวันสมัครสอบวาจะสอบลักษณะวิชากฎหมายใด
ขอ ๒๐/๒ ก.ต. อาจกําหนดใหสอบวิชาภาษาตางประเทศอื่นแทนวิชาภาษาอังกฤษก็ได ทั้งนี้
ใหนําความในขอ ๒๐/๑ มาใชบังคับกับการสอบวิชาภาษาตางประเทศอื่นโดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ศุภชัย ภูงาม
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

