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ระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ชว่ ย
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๐
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบ
คณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบ
ความรู้ เ พื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการอั ย การและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ ช่ ว ย พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสอง มาตรา ๕๐ วรรคสาม และมาตรา ๕๓
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการอัยการ
จึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการ
สอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการ
สอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
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“คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกที่ ก.อ.
แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการสอบคัดเลือกผู้สมัคร
“คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ ก.อ. แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบผ่านข้อเขียน
“คณะกรรมการแพทย์” หมายความว่า คณะกรรมการแพทย์ซึ่ง ก.อ. กาหนดตามความใน
มาตรา ๔๙ ก. (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
“ก.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้อ ๕ ก.อ. มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ อั ย การสู ง สุ ด รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจออกประกาศ ค าสั่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ส่วนที่ ๑
การจัดสอบคัดเลือก และการสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ ๗ เมื่อสมควรจะมีการสอบคัดเลือก ให้สานักงานอัยการสูงสุดเสนอ ก.อ. เพื่อมีมติ
ให้จัดให้มีการสอบคัดเลือก โดยให้ ก.อ. กาหนดวัน เวลารับสมัคร และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งและคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นอีกคณะหนึ่ง โดยแต่ละคณะ
ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตามจานวนที่จาเป็น
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบของผู้ซึ่งจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นส่วนสาคัญ
ในการสอบคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ก.อ. อาจกาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุก็ได้
ข้อ ๘ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสอบคั ด เลื อ ก และคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
มีอานาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ออกประกาศ หรือกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
ข้อ ๙ ให้ ผู้สมัครยื่น ใบสมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครซึ่งได้กาหนดไว้ในประกาศสอบ
ด้วยตนเองหรือด้วยวิธีการอื่นที่ ก.อ. กาหนด
ข้อ ๑๐ ให้ผู้สมัครที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นข้าราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ หรือนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ
ตามที่กาหนดในมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ใช้หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ ส่วนผู้สมัครที่ประกอบวิชาชีพ
ทนายความหรือวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นตามที่ ก.อ. กาหนด ให้ใช้หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ
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ตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการประกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายอื่ น และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การประกอบวิชาชีพของผู้สมัครสอบ
ข้อ ๑๑ ให้ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกออกประกาศกาหนดข้อบังคับการสอบข้อเขียน
และหลักเกณฑ์การตรวจและการให้คะแนน
ส่วนที่ ๒
การสอบคัดเลือก
ข้อ ๑๒ การสอบคั ด เลื อ ก ให้ มี ทั้ ง การสอบข้ อ เขี ย นและการสอบปากเปล่ า โดยมี วิ ช า
ที่สอบคัดเลือก ดังนี้
(๑) กฎหมายอาญา
(๒) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๔) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(๕) กฎหมายพยานหลักฐาน
(๖) กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
(๗) กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(๘) กฎหมายปกครอง
(๙) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงหรือกฎหมาย
ว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือกฎหมายวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค หรือกฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สนิ
ทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และ
(๑๐) ภาษาอังกฤษ
ข้อ ๑๓ การสอบข้อเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วันที่หนึ่ง จานวนข้อสอบรวม ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เวลา ๔ ชั่วโมง
๑๐ นาที ประกอบด้วย วิชากฎหมายอาญา จานวน ๖ ข้อ และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จานวน
๔ ข้อ
(๒) วันที่สอง จานวนข้อสอบรวม ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เวลา ๔ ชั่วโมง
๑๐ นาที ประกอบด้ ว ย วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา จ านวน ๖ ข้ อ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง จานวน ๔ ข้อ
(๓) วันที่สาม จานวนข้อสอบรวม ๙ ข้อ คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน เวลา ๓ ชั่วโมง ๕๕ นาที
ประกอบด้วย วิชากฎหมาย จานวน ๗ ข้อ คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ จานวน
๒ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี้
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(ก) วิชากฎหมายพยานหลักฐาน จานวน ๒ ข้อ
(ข) วิชากฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ จานวน ๑ ข้อ
(ค) วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ จานวน ๑ ข้อ
(ง) วิชากฎหมายปกครอง จานวน ๑ ข้อ
(จ) วิ ช ากฎหมายว่า ด้ว ยการจั ด ตั้ง ศาลแขวงและวิ ธีพิ จ ารณาความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค จานวน ๑ ข้อ โดยให้ผู้สมัครเลือกตอบข้อสอบในวันสอบ
(ฉ) วิชากฎหมายล้มละลาย กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศ
วิชาสอบไว้ในประกาศตามข้อ ๑๔ เพื่อให้ผู้สมัครเลือกตอบข้อสอบดังกล่าวในวันสอบ จานวน ๑ ข้อ
และ
(ช) วิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยเป็ น ค าถามที่ ใ ห้ แ ปลข้ อ ความภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทย
จานวน ๑ ข้อ และเป็นคาถามที่ให้แปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จานวน ๑ ข้อ
ส่วนที่ ๓
การสอบข้อเขียน การตรวจคาตอบ และการสอบปากเปล่า
ข้อ ๑๔ ให้ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน และ
ประกาศกาหนดข้อบังคับการสอบข้อเขียน แล้วประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มสอบอย่างน้อย ๑๕ วัน
การออกข้อสอบให้เป็นไปตามที่ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกจะได้กาหนด
ข้อ ๑๕ ผู้ ส มั ค รต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ การสอบข้ อ เขี ย นโดยเคร่ ง ครั ด และให้ ป ระธาน
อนุกรรมการสอบคัดเลือกรับผิดชอบในการจัดทารหัสสมุดคาตอบของผู้สมัครแยกตามวันที่สอบโดยไม่ให้
รหัสซ้ากันแล้วเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้ด้วยตนเอง
ข้อ ๑๖ ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกอาจจัดตัวบทกฎหมายที่ไม่มีข้อความอื่นใดไว้ให้
ผู้สมัครใช้ประกอบการสอบวิชาใดในห้องสอบก็ได้
ข้อ ๑๗ ในการตรวจค าตอบแต่ ล ะข้ อ ให้ ป ระธานคณะอนุ กรรมการสอบคั ด เลื อ กแต่งตั้ง
องค์คณะตรวจคาตอบประกอบด้วยผู้ตรวจคาตอบอย่างน้อยสองคนตรวจ แล้วให้คะแนนตามหลักเกณฑ์
การตรวจและการให้ คะแนน และให้ ผู้ สมัครได้คะแนนคาตอบตามค่าเฉลี่ยที่คานวณจากคะแนนที่
ผู้ตรวจคาตอบแต่ละคนกาหนดให้
ในกรณีที่ผู้สมัครทาข้อสอบในวิชาที่ให้เลือกตอบเกินกว่าที่กาหนด ให้ถือข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
เป็นข้อที่กาหนดให้ทา
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ข้อ ๑๘ ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนสอบข้อเขียน
ทั้งหมดจึงจะได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนให้ทราบเพื่อมารายงานตัวและตรวจสอบ
คุณสมบัติต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่ ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ตามข้อ ๗ วรรคสอง
ให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียงตามลาดับคะแนนที่ ได้ เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจานวนที่ ก.อ.
กาหนด
เมื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ ว และ ก.อ. ให้ ค วามเห็ น ชอบ
ให้ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบปากเปล่า แล้วประกาศรายชื่อ
ผู้ไม่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจคุณสมบัติเพื่อเข้าสอบปากเปล่า ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบปากเปล่า
อย่างน้อย ๗ วัน
หากมีผู้สอบผ่านข้อเขียนไม่มารายงานตัวเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ
ให้ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงซึ่งได้คะแนนสอบ
ข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ในลาดับถัดลงไปให้ทราบเพื่อมารายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
ข้อ ๑๙ ในกรณี ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ต ามข้อ ๗ วรรคสอง
ถ้าผู้สอบผ่านที่ได้ลาดับสุดท้ายมีหลายคน ซึ่งหากจะบรรจุทุกคนจะทาให้เกินจานวนที่ ก.อ. กาหนด
ให้จัดลาดับผู้ที่สอบผ่านในกลุ่มนี้ ดังนี้
(๑) ผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายอาญาอยู่ในลาดับก่อน
(๒) หากคะแนนในวิชากฎหมายอาญาเท่ากัน ผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอยู่ในลาดับก่อน
(๓) ในกรณีตาม (๒) หากคะแนนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่ากัน ผู้สอบผ่าน
ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในลาดับก่อน
(๔) ในกรณี ต าม (๓) หากคะแนนในวิ ช ากฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เ ท่ า กั น ผู้ ส อบผ่ า น
ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่ในลาดับก่อน
(๕) ในกรณีตาม (๔) หากคะแนนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเท่ากัน ผู้สอบผ่าน
ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการอยู่ในลาดับก่อน
ให้ใช้วิธีการดังกล่าวจัดลาดับผู้สอบผ่านให้ได้จานวนเท่ากับที่ ก.อ. กาหนด หรือในกรณี
หากเทียบคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเมื่อรวมกันแล้วเกินจานวนที่ ก.อ.
กาหนด ให้ผู้สอบผ่านที่ยังคงมีคะแนนเท่ากันดังกล่าวทุกคนได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ให้ทราบ
ข้อ ๒๐ การสอบปากเปล่าให้กระทาโดยวิธีถามผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียงตัว ในลักษณะวิชา
ตามข้อ ๑๒
การประเมินผลการสอบปากเปล่า ให้ประเมินผลว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านเท่านั้น
ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ผ่านการสอบปากเปล่าในเกณฑ์สอบผ่าน จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
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ส่วนที่ ๔
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ ๒๑ ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิสอบปากเปล่าต่อเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในส่วนนี้แล้ว
ข้อ ๒๒ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สอบผ่านข้อเขียนตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒๓ รวมถึง
อาจเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
(๑) ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐานตามที่ได้ กาหนดไว้ใน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
(๒) ส่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นไปยั ง เนติ บัณ ฑิ ต ยสภาเพื่ อ ตรวจสอบถึ ง ความเป็น
สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความเพื่อตรวจสอบว่าเป็นหรือเคยเป็นทนายความ
หรือเคยถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือไม่
(๓) ส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ประกอบวิชาชีพอื่นไปยังหน่วยงานกากับดูแลวิชาชีพ
ที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่าเป็นหรือเคยเป็นสมาชิก หรือเคยถูก
กล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการประกอบวิชาชีพดังกล่าวหรือไม่
(๔) สอบถามคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียนไปยังผู้รับรอง ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นใด
ตามที่เห็นสมควร หรือส่งรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนทางาน
หรือรับราชการอยู่เพื่อตรวจสอบว่าเคยถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดวินัย หรือมีข้อร้องเรียนในการทางาน
หรือรับราชการหรือไม่ ตามที่เห็นสมควร
(๕) ตรวจสอบประวัติบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอกที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๖) ตรวจสอบความประพฤติ แ ละลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ ไปยั ง กองทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๗) ประธานอนุ ก รรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ป ระกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย น
เพื่อให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งข้าราชการอัยการ
ของผู้สอบผ่านข้อเขียน โดยให้มีหนังสือถึงอธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์
จะให้ข้อคิดเห็นระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้
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(๘) ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนไปรับการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ตามวัน
เวลาและสถานที่ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอั ย การก าหนด โดยผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นต้ อ งช าระเงิ น
ค่าตรวจร่างกายและจิตใจด้วย
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการแพทย์จัดทาเกณฑ์ทางการแพทย์ที่จะใช้ในการตรวจร่างกายและ
จิตใจเพื่อให้ ก.อ. ให้ความเห็นชอบ เกณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการ
ที่จะใช้ในการทดสอบและลักษณะทางระบบจิตประสาทที่จะตรวจและประเมินความเหมาะสม
คณะกรรมการแพทย์ จ ะตรวจร่ า งกายและจิ ต ใจของผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นเพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คล
ที่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ ดังนี้
(๑) ตรวจร่างกายทั่วไป
(๒) ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย การตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และเอกซเรย์
เพื่อตรวจโรคทั่วไป และโรคตามที่ระบุไว้ในประกาศของ ก.อ.
(๓) ตรวจสภาพจิตใจ
ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และรายงานผลการตรวจร่างกาย
และจิตใจของคณะกรรมการแพทย์แล้ว ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วเสนอ
ความเห็นไปยัง ก.อ.
ก่ อ นบรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการอั ย การ หากพบว่ า ผู้ ส มั ค รคนใดไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น
ข้าราชการอัยการ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาและเสนอความเห็นไปยัง ก.อ.
ส่วนที่ ๕
การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และเกณฑ์ในการบรรจุ
ข้อ ๒๖ เมื่อการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ก.อ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และจะได้รับ
การบรรจุเรียงตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานอัยการสูงสุด โดย ก.อ. อาจเรียกบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้
ดังกล่าวไม่พร้อมกันก็ได้ ตามที่ ก.อ. เห็นสมควร
ในกรณี ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ตามข้อ ๗ วรรคสอง ถ้ามีผู้สอบคัดเลือก
ได้เกินจานวนที่ ก.อ. กาหนด ให้เสนอ ก.อ. เป็นผู้พิจารณารับบรรจุบุคคลดังกล่าวในเวลาที่ ก.อ.
เห็นสมควร
ข้อ ๒๗ ในกรณี ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ตามข้อ ๗ วรรคสอง แต่มี
ผู้เข้ารับการบรรจุไม่ครบจานวนเนื่องจากมีผู้ขาดคุณสมบัติจากการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ปากเปล่าไม่เข้าสอบปากเปล่า หรือสอบปากเปล่าไม่ผ่าน หรือผู้สอบคัดเลือกได้ไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับ
การบรรจุ ให้ ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกเสนอ ก.อ. เพื่อทราบถึ งจานวนที่อาจบรรจุได้อีก
ในการนี้ ก.อ. อาจพิจารณาให้ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่ไ ด้คะแนนสูงซึ่งได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ในลาดับถัดลงไปให้ทราบ และให้
ดาเนินการตามข้อ ๑๘ ถึงข้อ ๒๓ ของระเบียบนี้เพื่อให้ได้บุคคลที่จะได้รับการบรรจุตามจานวนที่ ก.อ.
กาหนดไว้
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นาความในข้อ ๒๖ มาใช้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
อรรถพล ใหญ่สว่าง
ประธานคณะกรรมการอัยการ

หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพของผู้สมัครตามความในมาตรา ๕๐ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี
พนักงานคุมประพฤติ หรือนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ……..... เดือน .......................... พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า ..............................................................ตาแหน่ง ...............................................
ขอรับรองว่า .................................................................................................... ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ชว่ ย เป็น/เคยเป็นข้าราชการ.................................
.............................................................................................ตาแหน่ง.........................................................
สังกัดสานัก/กอง.........................................กรม........................................อัตราเงินเดือน...................บาท
โดยเริ่มรับราชการในตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่....................เดือน………...…....………พ.ศ. ......................
ถึงวันที่..................เดือน................................พ.ศ. .................เป็นเวลา.....................ปี ปัจจุบนั ยังคงดารง
ตาแหน่งดังกล่าวอยู่/พ้นจากตาแหน่งไปแล้ว เหตุที่พ้นจากตาแหน่งเพราะ................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................ ผูร้ ับรอง
(………………………………………….)
ตาแหน่ง ...........................................................

หมายเหตุ ๑. ผู้รบั รองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
๒. ให้ขีดข้อความทีไ่ ม่ต้องการออก

