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ระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผูช้ ่วย
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๑ (๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสมั ค ร หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบคั ด เลื อ กและทดสอบความรู้ เ พื่ อ บรรจุ
เป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ ช่ ว ยตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีความจาเป็นต้องมีระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย ตามมาตรา ๕๑ (๒) (ก) (ข)
(ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) หรือ (ซ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ไว้เป็นการเฉพาะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสอง มาตรา ๕๑ วรรคสี่ และมาตรา ๕๓ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๑ (๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามมาตรา ๕๑ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) (ช) หรือ (ซ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
“คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ที่ ก.อ.
แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการทดสอบความรู้ผู้สมัคร
“คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ ก.อ. แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบผ่านข้อเขียน
“คณะกรรมการแพทย์” หมายความว่า คณะกรรมการแพทย์ซึ่ง ก.อ. กาหนดตามมาตรา
๔๙ ก. (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
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“ก.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้อ ๔ ก.อ. มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ 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
การจัดทดสอบความรู้ และการสมัครทดสอบความรู้
ข้อ ๖ เมื่อสมควรจะมีการทดสอบความรู้ ให้สานักงานอัยการสูงสุดเสนอ ก.อ. เพื่อมีมติ
ให้จัดให้มีการทดสอบความรู้ โดยให้ ก.อ. กาหนดวัน เวลารับสมัคร และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ขึ้นคณะหนึ่ง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นอีกคณะหนึ่ง โดยแต่ละคณะ
ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตามจานวนที่จาเป็น
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบของผู้ซึ่งจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นส่วนสาคัญ
ในการทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง ก.อ. อาจกาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุก็ได้
ข้อ ๗ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการทดสอบความรู้ และคณะอนุ กรรมการตรวจสอบคุณ สมบัติ
มีอานาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ออกประกาศ หรือกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
ข้อ ๘ ให้ ผู้สมัครยื่น ใบสมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครซึ่งได้กาหนดไว้ในประกาศสอบ
ด้วยตนเองหรือด้วยวิธีการอื่นที่ ก.อ. กาหนด
ข้อ ๙ ให้ผู้สมัครที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นข้าราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ หรือนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ
ตามที่กาหนดในมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ใช้หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ ส่วนผู้สมัครที่ประกอบวิชาชีพ
ทนายความและวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นตามที่ ก.อ. กาหนด ให้ใช้หนังสือรับรองการประกอบ
วิชาชีพตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพของผู้สมัครสอบ
การประเมิ น ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ ของผู้ ส มั ค รตามมาตรา ๕๑ (๒) (ซ)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของผู้สมัครสอบ
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ข้อ ๑๐ ให้ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ออกประกาศกาหนดข้อบังคับการสอบข้อเขียน
และหลักเกณฑ์การตรวจและการให้คะแนน
ส่วนที่ ๒
คุณวุฒิ
ข้อ ๑๑ ผู้ ส มั ค รตามมาตรา ๕๑ (๒) (ก) (ข) หรื อ (ง) แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายต่อไปนี้จากต่างประเทศ
หรือการศึกษาปริญญาโททางกฎหมายในประเทศไทย แล้วแต่กรณีด้วย คือ
(๑) กฎหมายอาญา ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา
(๒) กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ รวม ๔ วิชา หรือกฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึง่ ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ จานวน ๒ วิชา และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้ายระเบียบนี้ จานวน ๒ วิชา และ
(๓) กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความ
เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค
ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องศึกษาวิชากฎหมายตามวรรคหนึ่ง
(๑) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตรเฉพาะ
ด้านในวิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปัญ ญา กฎหมายการค้ าระหว่า งประเทศ กฎหมายธุ รกิ จ ระหว่ างประเทศ
กฎหมายการเงิ น การธนาคาร กฎหมายพาณิ ช ย์ น าวี กฎหมายล้ ม ละลาย กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
เทคโนโลยีทางการเงิน กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายการคลัง กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายการค้าและการลงทุน กฎหมายพลังงาน กฎหมายความรับผิด
ของผู้ ประกอบวิช าชีพ กฎหมายกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา และหลัก สูต รเฉพาะด้านในวิชา
กฎหมายอื่นที่ ก.อ. รับรอง
(๒) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายที่อยู่ในกลุ่มวิชากฎหมายกลุ่มใดกลุ่ มหนึ่ง
ตามวรรคสอง (๑) ไม่น้อยกว่า ๔ วิชา และได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายตามที่ระบุไว้ใน
วรรคหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า ๒ วิชา โดยในจานวนนี้อย่างน้อย ๑ วิชา ต้องเป็นวิชาตาม (๑) หรือ (๓)
หรือกฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้นั้นไปศึกษาวิชากฎหมายจากต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาล
ทุนของสานักงานอัยการสูงสุด หรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนวิชาที่กาหนดในข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ
วรรคสอง (๒) แล้วแต่กรณี ถ้าผู้สมัครคนใดได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายในระบบการจัดการศึกษา
ที่กาหนดให้มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายนั้นตลอดปีการศึกษาและมีการวัดผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ให้ถือว่าผู้นั้นได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อดังกล่าว ๒ วิชา
ข้อ ๑๓ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๕๑ (๒) (ง) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องสอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปี หรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี หรือสอบไล่ได้ปริญญาโท
ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่ง ก.พ. รับรอง โดยมี
หลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี
ส่วนที่ ๓
การทดสอบความรู้ของผู้สมัคร
ข้อ ๑๔ การทดสอบความรู้ ข องผู้ ส มั ค ร ให้ มี ทั้ ง การสอบข้ อ เขี ย นและการสอบปากเปล่า
โดยมีวิชาที่ทดสอบ ดังนี้
(๑) กฎหมายอาญา
(๒) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๔) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(๕) กฎหมายพยานหลักฐาน
(๖) กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
(๗) กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายปกครอง
(๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธพี ิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมาย
ว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค
(๙) กฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และ
(๑๐) ภาษาอังกฤษ
ข้อ ๑๕ การสอบข้อเขียนมี ๓ วัน คือ
(๑) วันที่หนึ่ง จานวนข้อสอบรวม ๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน เวลา ๒ ชั่วโมง ๕ นาที
ประกอบด้วย วิชากฎหมายอาญา จานวน ๓ ข้อ และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จานวน ๒ ข้อ
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(๒) วัน ที่สอง จานวนข้อสอบรวม ๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน เวลา ๒ ชั่วโมง
๕ นาที ประกอบด้วย วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จานวน ๓ ข้อ และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง จานวน ๒ ข้อ
(๓) วัน ที่สาม จานวนข้อสอบรวม ๗ ข้อ คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน เวลา ๓ ชั่วโมง
๕ นาที ประกอบด้วย วิชากฎหมาย จานวน ๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน ๒ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี้
(ก) วิชากฎหมายพยานหลักฐาน จานวน ๑ ข้อ
(ข) วิชากฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ จานวน ๑ ข้อ
(ค) วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือวิชากฎหมายปกครอง จานวน ๑ ข้อ โดยให้ผู้สมัคร
เลือกตอบข้อสอบในวันสอบ
(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 จานวน ๑ ข้อ ซึ่งประธานอนุกรรมการทดสอบ
ความรู้จะประกาศวิชาสอบไว้ในประกาศตามข้อ ๑๖ เพื่อให้ผู้สมัครเลือกตอบข้อสอบดังกล่าวในวันสอบ
จานวน ๑ ข้อ และ
(ง) วิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยเป็ น ค าถามที่ ใ ห้ แ ปลข้ อ ความภาษาไทยเป็ นภาษาอั งกฤษ
จานวน ๑ ข้อ และเป็นคาถามที่ทดสอบความเข้าใจในการอ่านบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ จานวน
๑ ข้อ
ส่วนที่ ๔
การสอบข้อเขียน การตรวจคาตอบ และการสอบปากเปล่า
ข้อ ๑๖ ให้ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
และประกาศกาหนดข้อบังคับการสอบข้อเขียน แล้วประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มสอบอย่างน้อย
๑๕ วัน การออกข้อสอบให้เป็นไปตามที่ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้จะได้กาหนด
ข้อ ๑๗ 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
อนุ ก รรมการทดสอบความรู้รับ ผิด ชอบในการจั ด ท ารหั สสมุด ค าตอบของผู้ ส มัครแยกตามวันที่สอบ
โดยไม่ให้รหัสซ้ากันแล้วเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้ด้วยตนเอง
ข้อ ๑๘ ประธานอนุ ก รรมการทดสอบความรู้ อ าจจั ด ตั ว บทกฎหมายที่ ไ ม่ มี ข้ อ ความอื่ น ใด
ไว้ให้ผู้สมัครใช้ประกอบการสอบวิชาใดในห้องสอบก็ได้
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ข้อ ๑๙ ในการตรวจคาตอบแต่ละข้อ ให้ประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้แต่งตั้ง
องค์คณะตรวจคาตอบประกอบด้วยผู้ตรวจคาตอบอย่างน้อยสองคนตรวจ แล้วให้คะแนนตามหลักเกณฑ์
การตรวจและการให้ คะแนน และให้ ผู้สมัครได้คะแนนคาตอบตามค่าเฉลี่ยที่คานวณจากคะแนนที่
ผู้ตรวจคาตอบแต่ละคนกาหนดให้
ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ครท าข้อ สอบในวิชาที่ ใ ห้เลื อ กตอบเกิน กว่า ที่ กาหนด ให้ ถื อ ข้ อที่ได้คะแนน
น้อยที่สุดเป็นข้อที่กาหนดให้ทา
ข้อ ๒๐ ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนสอบข้อเขียน
ทั้งหมดจึงจะได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนให้ทราบเพื่อมารายงานตัวและตรวจสอบ
คุณสมบัติต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่ ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ตามข้อ ๖ วรรคสอง
ให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียงตามลาดับคะแนนที่ได้ 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
ให้ประธานอนุกรรมการทดสอบความรูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบปากเปล่า แล้วประกาศรายชือ่
ผู้ไม่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจคุณสมบัติเพื่อเข้าสอบปากเปล่า ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบปากเปล่า
อย่างน้อย ๗ วัน
หากมีผู้สอบผ่านข้อเขียนไม่มารายงานตัวเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้ถือว่าสละสิทธิ์ และให้
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงซึ่งได้คะแนนสอบ
ข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ในลาดับถัดลงไปให้ทราบเพื่อมารายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
ข้อ ๒๑ ในกรณี ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ต ามข้อ ๖ วรรคสอง
ถ้าผู้สอบผ่านที่ได้ลาดับสุดท้ายมีหลายคน ซึ่งหากจะบรรจุทุกคนจะทาให้เกินจานวนที่ ก.อ. กาหนด
ให้จัดลาดับผู้ที่สอบผ่านในกลุ่มนี้ ดังนี้
(๑) ผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายอาญาอยู่ในลาดับก่อน
(๒) หากคะแนนในวิชากฎหมายอาญาเท่ากัน ผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอยู่ในลาดับก่อน
(๓) ในกรณีตาม (๒) หากคะแนนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่า กัน 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
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ให้ใช้วิธีการดังกล่าวจัดลาดับผู้สอบผ่านให้ได้จานวนเท่ากับที่ ก.อ. กาหนด หรือในกรณี
หากเทียบคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเมื่อรวมกันแล้วเกินจานวนที่ ก.อ.
กาหนด ให้ผู้สอบผ่านที่ยังคงมีคะแนนเท่ากันดังกล่าวทุกคนได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ให้ทราบ
ข้อ ๒๒ การสอบปากเปล่าให้กระทาโดยวิธีถามผู้สอบผ่านข้อเขี ยนเรียงตัว ในลักษณะวิชา
ตามข้อ ๑๔
การประเมินผลการสอบปากเปล่า ให้ประเมินผลว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านเท่านั้น
ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ผ่านการสอบปากเปล่าในเกณฑ์สอบผ่าน จึงจะถือว่าเป็นผู้ทดสอบความรู้ได้
ส่วนที่ ๕
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ ๒๓ ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิสอบปากเปล่าต่อเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในส่วนนี้แล้ว
ข้อ ๒๔ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สอบผ่านข้อเขียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๒๕ รวมถึงอาจเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรเพื่อประกอบ
การพิจารณา
ข้อ ๒๕ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
(๑) ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐานตามที่ได้กาหนดไว้ใน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
(๒) ส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนไปยังเนติบัณฑิตยสภาเพื่อตรวจสอบถึงความเป็นสามัญ
สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความเพื่อตรวจสอบว่าเป็นหรือเคยเป็นทนายความหรือ
เคยถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือไม่
(๓) ส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ประกอบวิชาชีพอื่นไปยังหน่วยงานกากับดูแลวิชาชีพ
ที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่าเป็นหรือเคยเป็นสมาชิก หรือเคยถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติผิดจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการประกอบวิชาชีพดังกล่าวหรือไม่
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(๔) สอบถามคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียนไปยังผู้รับรอง ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นใด
ตามที่เห็นสมควร หรือส่งรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนทางาน
หรือรับราชการอยู่เพื่อตรวจสอบว่าเคยถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดวินัย หรือมีข้อร้องเรียนในการทางาน
หรือรับราชการหรือไม่ ตามที่เห็นสมควร
(๕) ตรวจสอบประวัติบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอกที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 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) ประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อให้
บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งข้าราชการอัยการ
ของผู้สอบผ่านข้อเขียน โดยให้มีหนังสือถึงอธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์
จะให้ข้อคิดเห็นระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้
(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 ๒๖ ให้คณะกรรมการแพทย์จัดทาเกณฑ์ทางการแพทย์ที่จะใช้ในการตรวจร่างกายและ
จิตใจเพื่อให้ ก.อ. ให้ความเห็นชอบ เกณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการ
ที่จะใช้ในการทดสอบและลักษณะทางระบบจิตประสาทที่จะตรวจและประเมินความเหมาะสม
คณะกรรมการแพทย์จะตรวจร่างกายและจิตใจของผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม
ที่จะเป็นข้าราชการอัยการ ดังนี้
(๑) ตรวจร่างกายทั่วไป
(๒) ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย การตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และเอกซเรย์
เพื่อตรวจโรคทั่วไป และโรคตามที่ระบุไว้ในประกาศของ ก.อ.
(๓) ตรวจสภาพจิตใจ
ข้อ ๒๗ 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.
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ส่วนที่ ๖
การประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรูไ้ ด้ และเกณฑ์ในการบรรจุ
ข้อ ๒๘ เมื่อทดสอบความรู้เสร็จแล้ว ก.อ. จะประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้และจะได้รับ
การบรรจุเรียงตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานอัยการสูงสุด โดย ก.อ. อาจเรียกบรรจุผู้ทดสอบ
ความรู้ได้ดังกล่าวไม่พร้อมกันก็ได้ ตามที่ ก.อ. เห็นสมควร
ในกรณี ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รบั การบรรจุไว้ตามข้อ ๖ วรรคสอง ถ้ามีผู้ทดสอบ
ความรู้ได้เกินจานวนที่ ก.อ. กาหนด ให้เสนอ ก.อ. เป็นผู้พิจารณารับบรรจุบุคคลดังกล่าวในเวลา
ที่ ก.อ. เห็นสมควร
ข้อ ๒๙ ในกรณี ก.อ. กาหนดจานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ตามข้อ ๖ วรรคสอง
แต่มีผู้เข้ารับการบรรจุไม่ครบจานวนเนื่องจากมีผู้ขาดคุณสมบัติจากการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ
เข้าสอบปากเปล่าไม่เข้าสอบปากเปล่า หรือสอบปากเปล่าไม่ผ่าน หรือผู้ทดสอบความรู้ได้ไม่รายงานตัว
เพื่อเข้ารับการบรรจุ ให้ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้เสนอ ก.อ. เพื่อทราบถึงจานวนที่อาจบรรจุได้อีก
ในการนี้ ก.อ. อาจพิจารณาให้ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ที่ไ ด้คะแนนสูงซึ่งได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ในลาดับถัดลงไปให้ทราบ และให้
ดาเนินการตามข้อ ๒๐ ถึงข้อ ๒๕ เพื่อให้ได้บุคคลที่จะได้รับการบรรจุตามจานวนที่ ก.อ. กาหนดไว้
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นาความในข้อ ๒๘ มาใช้โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ ให้ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิสอบปากเปล่า
ตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้ง
ให้ ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๑ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
อัยการในตาแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคาสั่งคณะกรรมการอัยการ ที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้
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ข้อ ๓๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมติ ก.อ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในขั้นตอนใดซึ่งได้กระทาไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้
แต่การดาเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
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 .................................................................................................... ผูส้ มัครสอบเพือ่ บรรจุเป็น
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

๒

กฎหมายพิเศษ
กฎหมายพิเศษตามความในข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน นิติปรัชญา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม กฎหมายพาณิชย์นาวี
กฎหมายทะเล กฎหมายอากาศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีระหว่างประเทศ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมาย
สิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเด็กและเยาวชน นิติเวชศาสตร์ อาชญาวิทยา กฎหมายเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาญา
ระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า กฎหมายการเกษตร กฎหมายพลังงาน กฎหมายการคลัง
กฎหมายเศรษฐกิ จ กฎหมายเทคโนโลยี ท างการเงิ น กฎหมายความรั บ ผิ ด ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
และกฎหมายพิเศษที่ ก.อ. รับรอง

