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ระเบียบคณะกรรมการอยัการ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร  หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้ 
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร  หลักสูตรและวิธีการ
ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  วรรคสี่  และมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร  
หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการ
ผู้ช่วย  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ขอ้ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ก.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ที่  ก.อ.  แต่งตั้งขึ้นเพื่อ

ทําการทดสอบความรู้ผู้สมัคร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามมาตรา  ๕๑  ซ่ึงมีคุณสมบัติ  และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“ผู้สอบ”  หมายความว่า  ผู้สมัครซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้มีสิทธิเข้าสอบและได้เข้าสอบ 
ข้อ ๔ ให้  ก.อ.  มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  

หลักเกณฑแ์ละวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย้งระเบียบนี้  

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ เม่ือสมควรจะมีการทดสอบความรู้เม่ือใด  ให้สํานักงานอัยการสูงสุด  เสนอ  ก.อ.  
เพื่อมีมติให้จัดให้มีการทดสอบความรู้เฉพาะผู้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างตามมาตรา  ๕๑  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้  ก.อ.  กําหนดวัน  เวลา 
ยื่นใบสมัครทดสอบความรู้  และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
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ประธานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ตามจํานวนที่จําเป็น  ทั้งนี้   
ให้คํานึงถึงคุณสมบัติ  ความรู้ความสามารถ  หรือประสบการณ์เก่ียวกับการสอบของผู้ ซ่ึงจะได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นส่วนสําคัญ 

ในการทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง  ก.อ.  อาจกําหนดจํานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุก็ได้ 
ข้อ ๗ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  คณะอนุกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง

บุคคล  คณะบุคคล  ออกประกาศ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสมัครและการทดสอบ
ความรู้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๘ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทดสอบความรู้ด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับสมัคร   
ณ  สถานที่และวัน  เวลาตามที่กําหนด  พร้อมหลักฐานในการสมัครทดสอบความรู้  ดังนี้ 

(๑) ภาพถ่ายปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต  หรือภาพถ่ายปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ทางกฎหมายจากต่างประเทศ  ซ่ึง  ก.อ.  เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  โดยแสดงต้นฉบับด้วย 

(๒) ภาพถ่ายปริญญาบัตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก  หรือหลักฐานอ่ืน 
ซ่ึงแสดงว่าเป็นผู้สอบไล่ได้ปรญิญาดังกล่าวตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบ  โดยแสดงต้นฉบับด้วย 

(๓) ภาพถ่ายใบรับรองคะแนนรายวิชาในกรณีระดับปริญญาตรีทางกฎหมายหรือปริญญาโท
ทางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย  โดยแสดงต้นฉบับด้วย  กรณีหลักฐานตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
เป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้สมัครจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทย  โดยรับรองความถูกต้องของคําแปลนั้นด้วย 

(๔) วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  หรือเอกสารอ่ืนในทํานองเดียวกัน  จํานวน  ๑  เล่ม  (ถ้ามี) 
(๕) ภาพถ่ายประกาศนีย บัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   

หรือหนังสือสําคัญของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ซ่ึงแสดงว่าเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ 
ชั้นเนติบัณฑิต  ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  โดยแสดงต้นฉบับด้วย 

(๖) สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน  โดยถ่ายเอกสารทั้งสองหน้าในแผ่น
เดียวกันและแสดงต้นฉบับด้วย 

(๗) หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ  กรณีเป็นทนายความต้องมีหนังสือรับรองการเป็น
ทนายความจากสภาทนายความด้วย 

(๘) ใบรับรองสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน 
(๙) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๔  รูป  เป็นรูปถ่ายหน้าตรง   

ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นดํา 
(๑๐) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบความรู้ 
(๑๑) หลักฐานอ่ืน ๆ  ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดประกาศกําหนด 
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หมวด  ๒ 
คุณวุฒ ิ

 
 

ข้อ ๙ ผู้สมัครตามความในมาตรา  ๕๑  (๒)  (ก)  (ข)  หรือ  (ง)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ต้องได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายต่อไปนี้ 
จากต่างประเทศหรือในการศึกษาปริญญาโททางกฎหมายในประเทศไทย  แล้วแต่กรณีด้วย  คือ 

(๑) กฎหมายอาญา 
(๒) กฎหมายแพ่ง  ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด 
(๓) กฎหมายพยานหลักฐาน  หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง  หรือกฎหมายล้มละลาย  และ 
(๔) กฎหมายแพ่งลักษณะอ่ืนและกฎหมายพิเศษ  ดังนี้ 
 (ก) กฎหมายแพ่งลักษณะอ่ืน  ซ่ึงเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์  จํานวน  ๓  วิชา  หรือ 
 (ข) กฎหมายแพ่งลักษณะอ่ืน  ซ่ึงเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์  จํานวน  ๑  วิชา  กับกฎหมายพิเศษดังต่อไปนี้  จํานวน  ๒  วิชา  ได้แก่  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  กฎหมายมหาชน  นิติปรัชญา  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรม  กฎหมายพาณิชย์นาวี  กฎหมายทะเล  กฎหมายอากาศ  กฎหมายอวกาศ  กฎหมาย
โทรคมนาคม  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ  กฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  
กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีระหว่าง
ประเทศ  กฎหมายเครื่องหมายการค้า  กฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายเด็กและเยาวชน  
นิติเวชศาสตร์  อาชญาวิทยา  กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายภาษี
อากร  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ  การขัดกันแห่งกฎหมาย  กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายธุรกิจ  
กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน  กฎหมายเก่ียวกับการเงิน 
การธนาคาร  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขัน 
ทางการค้า  กฎหมายการเกษตร  และกฎหมายพลังงาน 

ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องศึกษาวิชากฎหมายตามวรรคหนึ่ง 

(๑) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตร
เฉพาะด้านในวิชากฎหมายเด็กและเยาวชน  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายสิทธิมนุษยชน  กฎหมายภาษี
อากร  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  
กฎหมายการเงินการธนาคาร  กฎหมายพาณิชย์นาวี  กฎหมายล้มละลาย  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  และกฎหมายระหว่างประเทศ   
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(๒) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายที่อยู่ในกลุ่มวิชากฎหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตามวรรคสอง  (๑)  ไม่น้อยกว่า  ๔  วิชา  และได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายตามที่ระบุไว้ใน
วรรคหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า  ๒  วิชา  โดยในจํานวนนี้อย่างน้อย  ๑  วิชา  ต้องเป็นวิชาตาม  (๑)  หรือ  (๓)  
หรือกฎหมายแพ่ง  ซ่ึงพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้นั้นไปศึกษาวิชากฎหมายจากต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาล  
ทุนของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย 

ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณจํานวนวิชาที่กําหนดในข้อ  ๙  วรรคหนึ่ง  (๔)  และ
วรรคสอง  (๒)  ถ้าผู้สมัครคนใดได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายในระบบการจัดการศึกษา 
ที่กําหนดให้มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายนั้นตลอดปีการศึกษาและมีการวัดผลเม่ือสิ้นปีการศึกษา   
ให้ถือว่าผู้นั้นได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฎหมายตามที่กําหนดไว้ในข้อดังกล่าว  ๒  วิชา 

ข้อ ๑๑ ผู้สมัครตามความในมาตรา  ๕๑  (๒)  (ง)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
ฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ต้องสอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย   
โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปี  หรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี  หรือสอบไล่ 
ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ   
ซ่ึง  ก.พ.  รับรอง  โดยมีหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

 
 

ข้อ ๑๒ การทดสอบความรู้ให้มีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า  การออกข้อสอบ
ให้เป็นไปตามที่ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้จะได้กําหนด 

ภายใต้บังคับข้อ  ๑๔  และข้อ  ๒๑  วิชาที่ทดสอบ  คือ  กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายพยานหลักฐาน  
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงหรือกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายล้มละลายหรือกฎหมายภาษีอากรหรือ
กฎหมายแรงงาน  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  และภาษาอังกฤษ 

ข้อ ๑๓ การสอบข้อเขียนมี  ๒  วัน  คือ 
(๑) วันที่หนึ่ง  วิชากฎหมายอาญา  จํานวน  ๓  ข้อ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จํานวน  ๒  ข้อ  

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จํานวน  ๓  ข้อ  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  จํานวน  ๒  ข้อ  
จํานวนข้อสอบรวม  ๑๐  ข้อ  เวลา  ๔  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
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(๒) วันที่สอง  วิชากฎหมายพยานหลักฐาน  จํานวน  ๒  ข้อ  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  จํานวน  
๑  ข้อ  กฎหมายปกครอง  จํานวน  ๑  ข้อ  กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  จํานวน  ๑  ข้อ  
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงหรือกฎหมายว่าด้วย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  จํานวน  ๑  ข้อ  กฎหมาย
ล้มละลายหรือกฎหมายภาษีอากรหรือกฎหมายแรงงาน  จํานวน  ๑  ข้อ  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  จํานวน  ๑  ข้อ  จํานวนข้อสอบ  รวม  ๘  ข้อ  เวลา  ๓  ชั่วโมง  
๓๐  นาที  คะแนนเต็ม  ๘๐  คะแนน  และวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๒  ข้อ  เวลา  ๑  ชั่วโมง  
คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการสอบข้อเขียนท้ายระเบียบนี้โดยเคร่งครัด  และให้ประธาน
อนุกรรมการทดสอบความรู้รับผิดชอบในการจัดทํารหัสสมุดคําตอบของผู้สอบทุกคนแยกตามวันที่สอบ
โดยไม่ให้รหัสซํ้ากันแล้วเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้ด้วยตนเอง 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่  ก.อ.  มีมติให้จัดให้มีการทดสอบความรู้เฉพาะผู้มีคุณวุฒิตามมาตรา  ๕๑  
(๒)  (ก)  หรือ  (ข)  การสอบข้อเขียนมี  ๒  วัน  คือ   

(๑) วันที่หนึ่ง  วิชากฎหมายอาญา  จํานวน  ๒  ข้อ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จํานวน  ๒  ข้อ  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จํานวน  ๒  ข้อ  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  จํานวน  ๒  ข้อ  
กฎหมายพยานหลักฐาน  จํานวน  ๑  ข้อ  กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  จํานวน  ๑  ข้อ  
จํานวนข้อสอบ  รวม  ๑๐  ข้อ  เวลา  ๔  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   

(๒) วันที่สอง  วิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๓  ข้อ  เวลา  ๓  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  ๖๐  คะแนน   
วิชาภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ให้ออกข้อสอบเป็นคําถามที่ทดสอบการแปล  จํานวน  ๑  ข้อ   

เป็นคําถามที่ทดสอบความเข้าใจในการอ่านบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๑  ข้อ  และเป็น
คําถามที่ให้ผู้สมัครเขียนอธิบาย  หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๑  ข้อ 

ในการออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้
อาจกําหนดให้ออกข้อสอบเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนแทนวิชาภาษาอังกฤษให้ผู้สอบเลือกสอบก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ไปศึกษาต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาลตามความต้องการของสํานักงาน
อัยการสูงสุด  หรือทุนสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย
จากต่างประเทศที่  ก.อ.  รับรอง  ให้คณะอนุกรรมการทําการทดสอบความรู้โดยการสอบปากเปล่า   
ตามข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๑๕ ในการตรวจคําตอบแต่ละข้อ  ให้องค์คณะซ่ึงประกอบด้วยผู้ตรวจคําตอบอย่างน้อย
สองคนตรวจ  แล้วให้คะแนนคําตอบตามหลักเกณฑ์การตรวจและการให้คะแนนที่กําหนดท้ายระเบียบนี้  
และให้ผู้สอบได้คะแนนคําตอบตามค่าเฉลี่ยที่คํานวณจากคะแนนที่ผู้ตรวจคําตอบแต่ละคนกําหนดให้ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจคําตอบสองคนและคะแนนในข้อนั้นๆ  ต่างกันตั้งแต่  ๔  คะแนนขึ้นไป   
ให้ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจและให้คะแนนใหม่  และให้ 
ถือเป็นที่สุด 
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ข้อ ๑๖ ให้ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบข้อเขียน  
แล้วประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มสอบอย่างน้อย  ๑๕  วัน 

ข้อ ๑๗ ผู้สอบต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๕๐  ของคะแนนสอบข้อเขียน
ทั้งหมด  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า  เว้นแต่ในกรณี  ก.อ.  กําหนดจํานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้
ตามข้อ  ๖  วรรคสอง  ผู้สอบที่ได้คะแนนสูงซึ่งได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๕๐   
เรียงตามลําดับเม่ือรวมกันแล้วไม่เกินจํานวนที่  ก.อ.  กําหนด  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า   

ในกรณี  ก.อ.  กําหนดจํานวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้สอบข้อเขียนผ่านที่ได้ลําดับสุดท้ายมีหลายคน 
ซ่ึงหากจะบรรจุทุกคนจะทําให้เกินจํานวนที่  ก.อ.  กําหนด  ให้จัดลําดับผู้ที่สอบผ่านในกลุ่มนี้  ดังนี้   

(๑) ผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายอาญาอยู่ในลําดับก่อน 
(๒) หากคะแนนในวิชากฎหมายอาญาเท่ากัน  ผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาอยู่ในลําดับก่อน 
(๓) ในกรณีตาม  (๒)  หากคะแนนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่ากัน  ผู้สอบผ่าน

ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในลําดับก่อน 
(๔) ในกรณีตาม  (๓)  หากคะแนนในวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่ากัน  ผู้สอบผ่าน 

ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่ในลําดับก่อน 
(๕) ในกรณีตาม  (๔)  หากคะแนนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเท่ากัน  ผู้สอบผ่าน 

ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชากฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการอยู่ในลําดบัก่อน 
ให้ใช้วิธีการดังกล่าวจัดลําดับผู้สอบผ่านให้ได้จํานวนเท่ากับที่  ก.อ.  กําหนด  เป็นผู้มีสิทธิ 

เข้าสอบปากเปล่า  หากเทียบคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเม่ือรวมกันแล้ว
เกินจํานวนที่  ก.อ.  กําหนด  ให้ผู้สอบผ่านที่ยังคงมีคะแนนเท่ากันดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าทุกคน 

ข้อ ๑๘ การสอบปากเปล่าตามข้อ  ๑๗  ให้กระทําโดยวิธีถามผู้สอบเรียงตัวในลักษณะวิชา
ดังกล่าวในข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๔  วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ตามที่ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้
เห็นสมควร   

การประเมินผลการสอบปากเปล่า  ให้ประเมินผลว่าสอบได้หรือสอบตกเท่านั้น 
ผู้สอบที่ผ่านการสอบปากเปล่าในเกณฑ์สอบได้  จึงจะถือว่าเป็นผู้ทดสอบความรู้ได้ 
ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าไม่เข้าสอบปากเปล่า  หรือกรณีที่ผู้ทดสอบความรู้

ได้ไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ  ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้อาจเรียกผู้สอบที่ได้คะแนนสูง
ซ่ึงได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๕๐  ในลําดับถัดลงไป  ตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๑๗  เข้าสอบปากเปล่า  
โดยให้นําความในข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๒๐ เม่ือได้มีการทดสอบความรู้เสร็จแล้ว  ก.อ.  จะประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้
และจะได้รับการบรรจุเรียงตามลําดับคะแนนไว้  ณ  สํานักงานอัยการสูงสุด  โดย  ก.อ.  อาจเรียกบรรจุ 
ผู้ทดสอบความรู้ได้ดังกล่าวไม่พร้อมกันก็ได้  ตามที่  ก.อ.  เห็นสมควร 

ในกรณี  ก.อ.  กําหนดจํานวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุไว้ตามข้อ  ๖  วรรคสอง  ถ้ามี 
ผู้ทดสอบความรู้ได้เกินจํานวนที่  ก.อ.  กําหนด  ให้เสนอ  ก.อ.  เป็นผู้พิจารณารับบรรจุบุคคลดังกล่าว 
ในเวลาที่  ก.อ.  เห็นสมควร   
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ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ ก.อ. มีมติให้จัดให้มีการทดสอบความรู้เฉพาะผู้สมัครที่ไปศึกษาวิชา
กฎหมายจากต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาลตามความต้องการของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือทุน 
ของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมายจากต่างประเทศ  
ที่  ก.อ.  รับรอง  ตามข้อ  ๑๔  วรรคสี่  ให้ผู้สมัครไปรับการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์  
ซ่ึง ก.อ. กําหนดตามความในมาตรา  ๔๙  ก.(๖)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เม่ือคณะกรรมการแพทย์ได้ตรวจร่างกายและจิตใจผู้สมัครแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ  เม่ือคณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ให้คณะอนุกรรมการ 
ทําการทดสอบความรู้โดยการสอบปากเปล่าตามที่ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้เห็นสมควร  โดยมี
คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  และต้องได้คะแนนสอบปากเปล่าไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะอยู่ในเกณฑ์
จะได้รับการบรรจุ  เม่ือคณะอนุกรรมการได้ดําเนินการแล้ว  ให้รายงานเสนอความเห็นไปยัง  ก.อ.   
เพื่อพิจารณา 

หมวด  ๔ 
อัตราส่วนในการบรรจุ 

 
 

ข้อ ๒๒ การบรรจุ ผู้ทดสอบความรู้ได้ตามมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วยนั้น  
ให้บรรจุได้ในอัตราส่วนของจํานวนผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกินหนึ่งต่อสี่  แต่ถ้าขณะใดไม่มีผู้สอบคัดเลือก 
ได้อยู่แล้ว  ก็ให้บรรจุได้โดยไม่มีอัตราส่วน 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  การบรรจุข้าราชการอัยการตามมาตรา  ๕๑  (๒)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  
(จ)  (ฉ)  (ช)  หรือ  (ซ)  ซ่ึงมีคุณวุฒิต่างกัน  ให้บรรจุได้ในอัตราส่วนของผู้ทดสอบความรู้ได้และจะได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งอัยการผู้ช่วยแต่ละคุณวุฒิตามที่  ก.อ.  กําหนด 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่  ก.อ.  มีมติให้จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามข้อ  ๒๑ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๓ การดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบความรู้ซ่ึงได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จุลสิงห์  วสันตสิงห์ 
อัยการสูงสุด 

ประธานคณะกรรมการอัยการ 



หลักเกณฑ์การตรวจและการให้คะแนน 
ในการทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วย 

   
 

 ในการตรวจข้อสอบและการให้คะแนนให้ผู้ตรวจคําตอบปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  การให้คะแนน ให้พิจารณาคําตอบและเหตุผลท่ีให้ ประกอบกันเป็นรายข้อไป ดังนี้ 

  (๑)  ตอบไม่ถูกธงคําตอบ และเหตุผลใช้ไม่ได้ ให้คะแนน ๐ คะแนน 
  (๒)  ตอบไม่ถูกธงคําตอบ แต่เหตุผลพอฟังได้ ให้คะแนน ๑ – ๒ คะแนน 
  (๓)  ตอบไม่ถูกธงคําตอบ แต่เหตุผลดี ให้คะแนน ๒ – ๔ คะแนน 
  (๔)  ตอบถูกธงคําตอบ แต่เหตุผลใช้ไม่ได้ ให้คะแนน ๐ – ๑ คะแนน 
  (๕)  ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลพอฟังได้บ้าง ให้คะแนน ๒ – ๕ คะแนน 
  (๖)  ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลพอใช้ได้ ให้คะแนน ๕ – ๖ คะแนน 
  (๗)  ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลดี ให้คะแนน ๗ – ๘ คะแนน 
  (๘)  ตอบถูกธงคําตอบ และเหตุผลดีมาก ให้คะแนน ๙ – ๑๐ คะแนน 
 

ข้อ ๒  สําหรับผู้ท่ีไม่ตอบ ให้ผู้ตรวจคําตอบกรอกในช่องคะแนนว่า“ไม่ตอบ” 
ถ้าข้อสอบข้อใดมีหลายประเด็น ให้กําหนดคะแนนในแต่ละประเด็นให้แน่นอนก่อน แล้วให้

นําหลักเกณฑ์การให้คะแนนในข้อ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ท้ังนี้ ให้ผู้ตรวจคําตอบให้คะแนนเป็นตัวเลขจํานวนเต็มท่ีไม่มีเศษของคะแนน เช่น ๐.๕ 

หรือ ๑/๒ คะแนน 
การคิดค่าเฉลี่ยของคะแนนคําตอบท่ีคํานวณจากคะแนนที่ผู้ตรวจคําตอบแต่ละคน

กําหนดให้ จะคิดค่าเฉลี่ยรายข้อโดยให้คงเศษไว้หากค่าเฉลี่ยเป็นทศนิยม 
 

ข้อ ๓  ให้ผู้ตรวจคําตอบแต่ละข้อหมายเหตุ การท่ีผู้สอบฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบ
ข้อเขียนสําหรับการทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการ
ผู้ช่วยข้อ ๔ ข้อ ๕  ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ ไว้ท่ีปกสมุดคําตอบด้านหน้าโดยไม่ต้องหักคะแนน และทํา
บันทึกรายงานประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ตามแบบพิมพ์ท่ีกําหนด 

 
 

 
    



ข้อบังคับการสอบข้อเขียนสําหรับการทดสอบความรู้ 
เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วย 

   
 

 ในการสอบข้อเขียน ผู้สอบทุกคนต้องรับทราบและทําความเข้าใจกับข้อบังคับนี้ และ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

 ข้อ ๑  ผู้ใดมาเข้าห้องสอบหลังเวลาเริ่มทําการสอบแล้ว ๓๐ นาที ผู้ควบคุมการสอบจะ
ไม่ให้เข้าสอบได้  
 

 ข้อ ๒  เม่ือเข้าห้องสอบแล้ว ให้ผู้ควบคุมการสอบจัดให้ผู้สอบลงลายมือชื่อในบัญชี   
ผู้เข้าสอบ ห้ามผู้สอบลุกไปจากท่ีนั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ
ก่อน และห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าเวลาล่วงไปแล้ว ๑ ชั่วโมง หลังเวลาเริ่มทําการสอบ  

 

 ข้อ ๓  ห้ามกระทําการใดๆ อันอาจช่วยให้ล่วงรู้ถึงคําตอบของข้อสอบ เช่น นําตํารา
กฎหมาย ตัวบทกฎหมาย โน้ตย่อใดๆ วิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปใน
ห้องสอบ 
 

 ข้อ ๔  ห้ามเขียนชื่อหรือลงลายมือชื่อผู้สอบไว้ ณ ท่ีใดในสมุดคําตอบโดยเด็ดขาด  
แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกํากับ 

 

 ข้อ ๕  ให้เขียนเลขประจําตัวสอบไว้ท่ีส่วนต่อบนปกสมุดคําตอบทุกเล่มให้ชัดเจน 
และเขียนชื่อวิชา และวัน เดือน ปี ท่ีทําการสอบในช่องที่ระบุบนหน้าปกสมุดคําตอบ ห้ามเขียน 
เลขประจําตัวสอบหรือเขียนทําเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ ณ ท่ีใดในสมุดคําตอบ เช่น 
เครื่องหมายวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รูปดาว หรือขีดเส้นใต้เลขข้อ คํา หรือข้อความใด ห้ามฉีก
กระดาษออกจากสมุดคําตอบ 

 

 ข้อ ๖  ให้ใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะหมึกสีน้ําเงินหรือสีดําเท่านั้นในการเขียนคําตอบ 
 

 ข้อ ๗  ในกรณีต้องการลบหรือแก้ไขคําตอบให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่โดยไม่ต้องลง
ชื่อหรือทําเครื่องหมายใด ๆ กํากับ 
 

 ข้อ ๘  ในการทําคําตอบแต่ละวัน ผู้สอบต้องเขียนคําตอบให้อยู่ในเล่มเดียวกัน ในกรณี 
ท่ีจําเป็นให้เขียนคําตอบต่อบนปกหลังด้านในได้ และในการทําข้อต่อไปให้ข้ึนหน้าใหม่ทุกครั้ง และลงเลข
ในช่องที่กําหนดให้ชัดเจน หากไม่ตอบข้อใดให้ลงเลขข้อนั้นไว้ท่ีหน้าใหม่แล้วเขียนว่า “ไม่ตอบข้อ (  )”  
ในสมุดคําตอบด้วย 
 ข้อ ๙  ในการทําคําตอบแต่ละวัน ให้เขียนคําตอบทั้งสองหน้ากระดาษ หากผู้สอบใช้สมุด
คําตอบมากกว่าหนึ่งเล่มให้ระบุลําดับเล่มท่ีบนหน้าปกในช่องท้ายชื่อวิชาด้วย และให้ผู้ควบคุมการสอบ 
กลัดรวมไว้ด้วยกัน 

 



๒ 
 

 ข้อ ๑๐  เม่ือมีข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้สอบถามหรือร้องขอ
จากผู้ควบคุมการสอบ 

 
 ข้อ ๑๑  เม่ือเขียนคําตอบเสร็จแล้วให้ยกมือแสดงตนเพื่อขอส่งสมุดคําตอบ แล้วผู้ควบคุม
การสอบจะไปเก็บสมุดคําตอบ   

 
 ข้อ ๑๒ เม่ือมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคําตอบและนั่งรอจนกว่าผู้ควบคุม
การสอบได้เก็บสมุดคําตอบ แล้วจึงออกจากห้องสอบได้ 

 
 ข้อ ๑๓  ให้ผู้ควบคุมการสอบทําบันทึกรายงานประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ 
กรณีมีผู้สอบฝ่าฝืนข้อบังคับข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒  

 
 ข้อ ๑๔  ผู้สอบท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ อาจถูก
ห้ามมิให้สอบต่อไป หรือไม่ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรือถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก หรือไม่ได้รับการตรวจ
ในข้อท่ีทําผิดข้อบังคับ หรือถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี 
 ผู้สอบท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ อาจถูกหักคะแนน
ตามควรแก่กรณี 

 
 ข้อ ๑๕  ให้ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และเลขานุการอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ร่วมกันพิจารณาลงโทษผู้สอบท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบข้อเขียน ท้ังนี้ ตามท่ีเห็นสมควร
สําหรับการฝ่าฝืนในแต่ละกรณี 

 
 ข้อ ๑๖  ผู้สอบท่ีทุจริตในการสอบจะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก และอาจถูกพิจารณา
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการอัยการตามมาตรา ๔๙ ก. (๕) 
และ ข. (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

  
 

   


