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ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัตกิ าร/นิติกรปฏิบตั ิการ ๒๕๖๑
๑. ข้อใดคือการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีข้าราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน ทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๑. ให้ได้รบั เงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราที่ได้รบั อยู่เดิมขณะดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
๒. ให้ได้รบั เงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราที่ได้รบั อยู่เดิมขณะดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป และไม่
เกินอัตราสูงสุดของตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ
๓. ให้ได้รบั เงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราระดับปฏิบัติการ
๔. ให้ได้รบั เงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราสูงสุดประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
๒. ผู้ใดอาจสั่งให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม
๑. ผู้อํานวยการฯ
๒. ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล
๓. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๔. ประธานศาลฎีกา
๓.
การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานศาลยุติธรรมและกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น ต้องปฏิบัติอย่างไร
๑.
ทําเป็นประกาศ ก.บ.ศ. และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๒.
ทําเป็นประกาศ ก.ศ.และได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกา
๓.
ทําเป็นประกาศ ก.บ.ศ. และได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว
๔.
ทําเป็นประกาศ ก.ศ. และได้รับความเห็นชอบจากธานศาลฎีกา และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว
๔.

ข้อใดถูกต้องในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานศาลยุติธรรม
๑.
สํานักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของศาลยุติธรรม
๒.
เสริมสร้างให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓.
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม
๔.
ถูกทุกข้อ
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๕.

ข้อใดต่อไปนี้ผิด
๑.
สํานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําศาลยุติธรรมทุกแห่งให้เพียงพอที่จะ
รับผิดชอบงานธุรการ
๒.
จํานวนและระดับของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
กําหนด โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา
๓.
ในกิจการของสํานักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นผู้แทน
๔.
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการไม่ได้ เว้นแต่ความเห็นชอบ
ของประธานศาลฎีกา
๖.
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ทํางานประจําในศาลยุติธรรมต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรมแห่งนัน้ คําสั่งนัน้ เป็นแบบใด
๑.
คําสั่งในหน้าทีร่ าชการ
๒.
คําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
๓.
คําสั่งโดยระเบียบของทางราชการ
๔.
ถูกทุกข้อ
๗.

๔.

การจัดตั้งเป็นหน่วยงานประจําศาลยุติธรรมแห่งใด เป็นอํานาจของใคร
๑.
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา
๒.
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบของประธานวุฒิสภา
๓.
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบของประธานวุฒิสภา

๘. ข้าราชการศาลยุติธรรมผูใ้ ดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของทาง
ราชการ หากประสงค์จะลาประเภทใดบ้าง ในช่วงเวลาระหว่างที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้
บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ
๑. ลาป่วย ลาคลอดบุตร
๒. ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน
๓. ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน
๔. ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพล
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๙. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา “ข้าราชการศาลยุติธรรม”
๑. ประธานศาลฎีกา
๒. ประธานศาลอุทธรณ์
๓. อธิบดีผู้พิพากษา
๔. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๐. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับ ก.บ.ศ.
๑. ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน
๒. ก.บ.ศ.ซึ่งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นผูเ้ ลือกในแต่ละชั้นศาล
๓. ก.บ.ศ.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารและการ
จัดการ
๔. ถูกทุกข้อ
๑๑. ข้อใดต่อไปนี้ผิด เกี่ยวกับ ก.บ.ศ.
๑. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
๒. ก.บ.ศ.ชั้นศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการตําแหน่งในศาลฎีกาตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าผู้พพิ ากษาศาลฎีกา
๓. ก.บ.ศ.ชั้นศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการตําแหน่งในศาลอุทธรณ์
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
๔. ก.บ.ศ. ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผู้มีอาวุโสหนึ่งร้อยคนแรกที่ดํารงตําแหน่งใน
ศาลชั้นต้น และมิใช่ข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งผูพ้ ิพากษาอาวุโส
๑๓. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ก.บ.ศ.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. ประธาน ก.บ.ศ.เป็นผู้คดั เลือกเท่านั้น
๒. เป็นผูม้ ีทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารและการจัดการ
๓. ต้องเคยเป็นหรือเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม
๔. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ค
๑๔. ข้อใดคือข้าราชการตุลาการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
๑. ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล
๒. เลขานุการศาลฎีกา
๓. ผู้อํานวยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
๔. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
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๑๖. การแบ่งส่วนราชการภายในให้ทําเป็น ประกาศ ก.บ.ศ. ใช้บังคับได้เมื่อใด
๑. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมลงนาม
๒. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกา
๓. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑๗. ใครเป็นผู้วินิจฉับชี้ขาดในกรณีที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของ ก.บ.ศ.
๑. ประธานศาลฎีกา
๒. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๓. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๔. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
๒๒. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. การกําหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด เป็นอํานาจของประธานศาลฎีกา
๒. ก.บ.ศ.มีอํานาจหน้าที่แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลทําการใด ๆ แทน และกําหนดอัตราเบี้ย
ประชุมหรือค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของ
ศาลยุติธรรมเป็นอํานาจของ ก.บ.ศ.
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย เป็นอํานาจของ ก.บ.ศ.
๒๕. ก.ศ.มีจํานวนกี่คน
๑. ๑๓ คน
๒. ๑๓ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน
๓. ๑๗ คน
๔. ผิดทุกข้อ
๒๖. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับ ก.ศ.
๑. ประธานศาลอุทธรณ์เป็นประธาน
๒. รองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เลขาธิการ ก.พ. และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคลหรือด้านการบริหารและการ
จัดการ
๔. ถูกทุกข้อ
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๒๗. ก.ศ.มีวาระการดํารงตําแหน่งกี่ปี
๑. ๒ ปี แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
๒. ๒ ปี แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่ได้
๓. ๔ ปี แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
๔. ๔ ปี แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่ได้
๓๐. สํานักงานศาลยุติธรรม เสนองบประมาณรายจ่ายต่อใคร
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. คณะรัฐมนตรี
๓. สภาผู้แทนราษฎร
๔. ประธานศาลฎีกา
๓๑. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ ใครเป็นผู้รักษาการ
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
๓. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๔. ปลัดกระทรวง
๓๒. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ
๒. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
๓. บททั่วไป
๔. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๓๔. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีจาํ นวนตามข้อใด
๑. ๖ คน
๒. ไม่เกิน ๖ คน
๓. ๗ คน
๔. ไม่เกิน ๗ คน
๓๕. ข้อใด คือลักษณะของ ก.พ.ค.
๑. อายุไม่ต่ํากว่า ๔๕ ปี
๒. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคล
๓. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
๔. เป็นกรรมการในองค์กรกลางของรัฐ
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๓๘. การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบให้กระทําตามข้อใด
๑. ตราพระราชบัญญัติ
๒. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๓. ออกเป็นกฎกระทรวง
๔. จัดทําเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
๓๙. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งรองหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง ใครเป็นผูพ้ ิจารณาอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้ง
๑. คณะรัฐมนตรี
๒. นายกรัฐมนตรี
๓. รัฐมนตรี
๔. ปลัดกระทรวง
๔๒. อนุกรรมการ ก.พ. สามัญ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
๑. ๓ ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
๒. ๔ ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น
๓. ๕ ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. ทบวง กรม อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
๔. ๕ ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. ทบวง อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี
๔๓. การตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทําหน้าทีพ่ ิจารณาเมื่อใด
๑. การออกจากราชการ
๒. การดําเนินการทางวินัย
๓. การอุทธรณ์
๔. ถูกทุกข้อ
๔๔. ข้าราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี
ในกรณีที่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษสามารถนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษได้ แต่ห้ามลดโทษลงต่ํากว่า
โทษระดับใด
๑. ปลดออก
๒. ให้ออก
๓. ลดเงินเดือน
๔. ตัดเงินเดือน
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๔๗. ใครเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
๑. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ๒. ประธานศาลฎีกา
๓. รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
๔. นายกรัฐมนตรี
๔๘. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาลละกี่
คน
๑. ศาลฎีกา ๔ คน ศาลอุทธรณ์ ๔ คน ศาลชั้นต้น ๒ คน
๒. ศาลฎีกา ๔ คน ศาลอุทธรณ์ ๔ คน ศาลชั้นต้น ๔ คน
๓. ศาลฎีกา ๖ คน ศาลอุทธรณ์ ๔ คน ศาลชั้นต้น ๔ คน
๔. ศาลฎีกา ๖ คน ศาลอุทธรณ์ ๔ คน ศาลชั้นต้น ๒ คน
๕๑. ข้อใดคือการดําเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
๑. ดําเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาทุกคดีไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยจะให้การรับ
สารภาพหรือปฏิเสธ
๒. สามารถดําเนินการได้ในชั้นผัดฟ้องหรือฝากขัง นัดสอบคําให้การหรือนัดตรวจพยานหลักฐาน
๓. ผูพ้ พิ ากษาทุกท่านสามารถดําเนินการคุ้มครองสิทธิได้โดยไม่จําต้องกําหนดหน้าที่ให้ผู้พพิ ากษา
องค์คณะใดดําเนินการเป็นการเฉพาะ
๔. ข้อ ๑ และข้อ ๒ ถูก
๕. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ถูก
๕๓. กําไล EM เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ของ กําไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) มีลักษณะคล้าย
นาฬิกาข้อมือหรือสายหนังรัดข้อมือ บางประเภทเป็นสายรัดข้อเท้า มีการนําเข้ามาใช้เกี่ยวกับเรื่องใด
๑. ในการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวผู้ต้องหาและจําเลย ในระหว่างการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีในศาล
๒. สืบหาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
๓. ชัน้ พิจารณาพิพากษาคดีของศาล
๔. ดุลพินิจในการกําหนดโทษหรือการรอการลงโทษจําเลย
๕๔. ค่าใช้จ่ายใดอยู่ในหมวดค่าใช้สอย
๑. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า
๒. ค่าเช่าทรัพย์สนิ
๓. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
๔. ถูกทุกข้อ
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๕๕. หลักฐานการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ตามระเบียบสํานักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการคัดถ่าย
สําเนาคําพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ หมายถึง ข้อใด
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. บัตรประจําตัวสมาชิกสภาทนายความ
๓. หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน
๔. ข้อ ๑ และ ข้อ ๓ ถูก
๕. ข้อ ๑ ข้อ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ถูก
๕๘. การบริหารเงินค่าธรรมเนียมศาล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม มีอํานาจจัดสรรรายการใหม่ หรือ
โอน หรือเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในค่าใช้จ่ายเดียวกัน ไม่เกินวงเงินกี่บาท
๑. ๑๐ ล้านบาท
๒. ๕๐ ล้านบาท
๓. ๑๐๐ ล้านบาท
๔. ๒๐๐ ล้านบาท
๕๙. ให้สํานักงานจัดสรรค่าธรรมเนียมศาล สําหรับค่าธรรมเนียมศาลด้านใดบ้าง
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
๒. ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
๓. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๔. ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ถูก
๕. ข้อ ๑ ข้อ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ถูก
๖๐. คดีแพ่งเรื่อง ละเมิด (เรียกค่าเสียหายรถชนกัน) รถชนกันที่จังหวัดนครสวรรค์ จํานวนทุนทรัพย์
๓๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยมีภมู ิลําเนาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถฟ้องจําเลยได้ที่ศาลใดบ้าง
๑. ศาลจังหวัดนครสวรรค์ หรือ ศาลจังหวัดอ่างทอง
๒. ศาลจังหวัดนครสวรรค์ หรือ ศาลแขวงนครสวรรค์
๓. ศาลแขวงนครสวรรค์ หรือ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๔. ศาลจังหวัดนครสวรรค์ หรือ ศาลแขวงนครสวรรค์ หรือศาลจังหวัดอ่างทอง
๖๑. จากข้อ ๖๐ โจทก์เสียค่าขึ้นศาลกี่บาท
๑. ๑,๐๐๐ บาท
๓. ๖,๐๐๐ บาท

๒. ๓,๐๐๐ บาท
๔. ได้รับยกเว้นไม่เสียค่าขึ้นศาล
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๖๒. ในการไปส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้อง หากพบตัวจําเลยที่ภูมิลําเนา แต่จําเลยไม่ยอมรับหมาย
พนักงานเดินหมายจะต้องทําอย่างไร
๑. ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตํารวจไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ถ้าจําเลยปฏิเสธไม่
ยอมรับคําคู่ความอยู่อีก ให้ปิดหมายไว้ ณ ที่นนั้
๒. ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตํารวจไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ถ้าจําเลยปฏิเสธไม่
ยอมรับคําคู่ความอยู่อีก ให้วางคําคู่ความไว้ ณ ที่นนั้
๓. ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตํารวจไปด้วยเพื่อเป็นพยาน พนักงานเดินหมายทํา
รายงานเจ้าหน้าทีเ่ สนอศาลเพื่อพิจารณาสัง่
๔. พนักงานเดินหมายไปตามพนักงานปกครองท้องที่ (กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อให้จําเลยยอมรับ
หมาย
๖๓. การจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน
๒. เบิกค่าจ้างเป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน โดยให้เบิกค่าจ้างภายใน ๕ วันทําการของเดือนถัดไป
๓. กรณีผู้รบั จ้างไม่มาทํางานที่จ้างตามสัญญาโดยไม่แจ้งลา และการไม่แจ้งนัน้ ไม่มีเหตุอันสมควร
และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผูร้ ับจ้างจะถูกหักค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาตามจํานวนวันที่ขาด
๔. กรณีผู้รบั จ้างขาดงานโดยไม่แจ้งลา ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ร้อยละ
๐.๕๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา
๖๔. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์ลาแต่ไม่
เกินระยะเวลาเท่าใด
๑. ๑๘๐ วัน
๒. ๑๒ เดือน
๓. ๑ ปี
๔. ๑ ปี ๖ เดือน
๖๕. การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของหน่วยงานใด
๑. ศาล
๒. สํานักนายกรัฐมนตรี
๓. สํานักงานกฤษฎีกา
๔. ถูกทุกข้อ
๖๖. ค่าขึ้นศาลในอนาคตเสียในอัตราเท่าใด
๑. ๑๐๐ บาท
๒. ๒๐๐ บาท
๓. ตามจํานวนทุนทรัพย์
๔. ไม่เสียค่าขึ้นศาล
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๖๗. ใน ๑ ปีงบประมาณข้าราชการศาลยุติธรรมมีสิทธิลาพักผ่อนได้กี่วัน
๑. ๕ วัน
๒. ๑๐ วัน
๓. ๑๕ วัน
๔. ๒๐ วัน
๖๘. ข้อใดคือคําขึ้นต้นและคําลงท้ายถึงประธานศาลฎีกา
๑. เรียน
ขอแสดงความนับถือ
๒. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
๓. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
๔. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
๖๙. ผู้ใดมีอํานาจออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
๑. ประธานศาลอุทธรณ์
๒. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๓. ประธานศาลฎีกา
๔. คณะรัฐมนตรี
๗๐. คดีจัดการมรดกเสียค่าขึ้นศาลเท่าใด
๑. ๑๐๐ บาท
๒. ๒๐๐ บาท
๓. ตามจํานวนทุนทรัพย์
๔. ไม่เสียค่าขึ้นศาล
๗๑. การลาแบ่งเป็นกี่ประเภท
๑. ๘ ประเภท
๒. ๙ ประเภท
๓. ๑๐ ประเภท
๔. ๑๑ ประเภท
๗๒. การกักขังแทนค่าปรับคิดเป็นอัตราเท่าใด
๑. ๑๐๐ บาท ต่อวัน
๒. ๒๐๐ บาท ต่อวัน
๓. ๓๐๐ บาท ต่อวัน
๔. ๕๐๐ บาทต่อวัน
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๗๓. ผูบ้ ังคับบัญชาสามารถนําพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาที่จงใจฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมไปประกอบการ
พิจารณาเรื่องใดได้บ้าง
๑. พิจารณาความดีความชอบ
๒. การแต่งตั้ง
๓. การเลื่อนเงินเดือน
๔. ถูกทุกข้อ
๗๔. การปลดเผาทําลายสํานวน เอกสารใดไม่สามารถทําลายได้แม้จะเก็บนานเกิน ๑๐ ปี
๑. สารบบคําพิพากษา
๒. สารบบความ
๓. บัญชีนัดพิจารณา
๔. แสตมป์ที่ติดอยู่บนเอกสาร
๗๕. ข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษจะต้องมีเวลาปฏิบัตริ าชการเท่าใดในแต่ละ
เดือน
๑. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
๒. ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทําการ
๓. สองในสามของวันทําการในแต่ละเดือน
๔. สามในสี่ของวันทําการในแต่ละเดือน
๗๖. ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่ง
ขังได้เท่าใด
๑. ได้หลายครั้งติด ๆ กัน แต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๒ วัน และรวมกันแล้วไม่เกิน ๘๔ วัน
๒. ได้ ๖ ครัง้ ๆ ละ ไม่เกิน ๑๒ วัน และรวมกันแล้วไม่เกิน ๘๔ วัน
๓. ได้ ๗ ครัง้ ๆ ละ ไม่เกิน ๑๒ วัน และรวมกันแล้วไม่เกิน ๘๔ วัน
๔. ได้รวมทั้งหมดไม่เกิน ๘๔ วัน
๗๗. ข้อใดคือโทษของความผิดลหุโทษ
๑. จําคุกไม่เกิน ๑๕ วัน ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๒. จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๓. จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๔. จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗๘. สารบบความ บัญชีนัดพิจารณา ต้องมีอายุกี่ปีจึงจะปลดทําลายได้
๑. เกินกว่า ๕ ปี
๒. เกินกว่า ๑๐ ปี
๓. เกินกว่า ๑๕ ปี
๔. เก็บรักษาไว้ตลอดไป
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๗๙. หมายปล่อย แบบพิมพ์สีอะไร
๑. สีขาว
๒. สีเขียว
๓. สีแดง
๔. สีสม้
๘๐. ค่าขึ้นศาลในอนาคตเสียในอัตราเท่าใด
๑. ๑๐๐ บาท
๒. ร้อยละ ๐.๑
๓. ร้อยละ ๐.๕
๔. ร้อยละ ๑
๘๒. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการปลดเผาทําลายสํานวน
๑. ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมาให้สืบพยานแทน ถ้าอายุเกินกว่า ๕ ปี จะเผาทําลายก็ได้
๒. แสตมป์ฤชากรที่ติดอยู่บนเอกสารที่จะต้องทําลายให้ทําลายเสียด้วย
๓. สํานวนคดีมโนสาเร่ อันถึงที่สุดเกินกว่า ๑๐ ปี ให้ทาํ ลายเสียทั้งสํานวน
๔. ถูกทุกข้อ
๘๓. จักต้องระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ
๑. รักศักดิ์ศรี
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีใจให้บริการ
๔. พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
๘๔. จักต้องละเว้นการแสวงหาตําแหน่ง บําเหน็จความชอบโดยมิชอบ
๑. รักศักดิ์ศรี
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีใจให้บริการ
๔. ดํารงตนดี
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๘๖. สําหรับศาลชั้นต้นเมื่อมีการถอนคําฟ้อง หรือเมื่อคดีได้เสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการ
ประนีประนอมยอมความหรือการพิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ข้อใดคือการคืนค่าขึ้นศาล
กรณีก่อนสืบพยาน
๑. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วน แต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๒. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่ไม่เกินกึ่งหนึง่ แต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๓. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๖ ใน ๘ ส่วนแต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๔. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๗ ใน ๘ ส่วนแต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๘๗. สําหรับศาลชั้นต้นเมื่อมีการถอนคําฟ้อง หรือเมื่อคดีได้เสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการ
ประนีประนอมยอมความหรือการพิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ข้อใดคือการคืนค่าขึ้นศาล
เป็นกรณีพิเศษ
๑. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วน แต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๒. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่ไม่เกินกึ่งหนึง่ แต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๓. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๖ ใน ๘ ส่วนแต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๔. ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน ๗ ใน ๘ ส่วนแต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท
๘๘. ข้อใดคือวิธีการยื่นคําร้องขอออกหมายจับ
๑. นําคําร้องพร้อมเอกสารประกอบยื่นต่อศาล
๒. นําคําร้องพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองปิดผนึกยื่นต่อศาล
๓. นําคําร้องพร้อมเอกสารประกอบใส่ซ่องปิดผนึกประทับตาม “ลับ” ยื่นต่อศาล
๔. นําคําร้องพร้อมเอกสารประกอบใส่ซ่องปิดผนึกประทับตาม “ลับที่สุด” ยื่นต่อศาล
๘๙. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรับคําร้องขอออกหมายจับ
๑. เมื่อได้รับคําร้อง ให้เจ้าหน้าที่ศาล นําคําร้องพร้อมเอกสารประกอบเสนอต่อผู้พิพากษาซึ่งได้รับ
มอบหมายเพื่อพิจารณาสัง่ โดยเร็ว
๒. เมื่อได้รับซองคําร้อง ให้เจ้าหน้าที่ศาลลงเลขรับไว้บนซอง แล้วนําซองคําร้องพร้อมเอกสาร
ประกอบเสนอต่อผู้พิพากษาซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็ว
๓. เมื่อได้รับซองคําร้อง ให้เจ้าหน้าที่ศาลเปิดซอง ลงเลขรับและลงสารบบไว้ แล้วนําซองคําร้อง
พร้อมเอกสารประกอบเสนอต่อผู้พิพากษาซึ่งได้รบั มอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็ว
๔. เมื่อได้รับซองคําร้อง ให้เจ้าหน้าที่ศาลลงเลขรับไว้บนซองและลงสารบบไว้ โดยไม่ต้องเปิดซอง
แล้วนําซองคําร้องพร้อมเอกสารประกอบเสนอต่อผู้พิพากษาซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็ว
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๙๐. พื้นทีห่ ้องเก็บสํานวน จัดเป็นพืน้ ที่
๑.
พื้นที่ควบคุม
๓.
เขตหวงห้ามเด็ดขาด
๙๑.
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๒.
๔.

เขตหวงห้ามเฉพาะ
ไม่มีข้อถูก

ใครเป็นบุคคลที่มีสิทธิเข้าในเขตหวงห้ามเด็ดขาด บริเวณห้องเก็บสํานวน ห้องคุมขัง ห้องมัน่ คง
๑.
ประชาชน
๒.
ผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับราชการศาล
๓.
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๔.
ถูกทุกข้อ

๙๔. ผู้ใต้บังคับบัญชาจงใจฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาทําอย่างไร
๑.
สั่งว่ากล่าวตักเตือน
๒.
ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
๓.
สั่งให้ได้รับการพัฒนา
๔.
ถูกทุกข้อ
๙๕. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาํ เนินการสทางจริยธรรมแล้ว ต้องทําอย่างไร
๑.
รายงานไปยัง ก.ศ.
๒.
รายงานไปยังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๓.
รายงานไปยัง คณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรม
๔.
รายงานไปยัง ก.ต.
๙๖. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. ให้แยกสํานวนความตามประเภทคดี โดยใช้อักษรย่อนําหน้าหมายเลขคดี
๒. ในกรณีไม่ได้กําหนดอักษรย่อของคดีประเภทใดไว้ ให้ผู้อํานวยการกําหนดอักษรย่อของคดี
ประเภทนั้นใช้ไปพลางก่อน แล้วแจ้งหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. การจัดทําสํานวนความให้จัดเรียงตามลําดับเวลา วัน เดือน และปีที่เข้าสู่สํานวนความ โดยให้มี
ปกหน้าสํานวนและปิดท้ายด้วยปกหลังสํานวน
๔. ไม่ถูกต้องทุกข้อ
๙๗. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานในการบังคับคดีผู้ประกันนอกที่ทําการศาลยุติธรรม เบิกจ่ายได้
เท่าใด
๑.
๑๒๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
๒.
๒๔๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
๓.
๓๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
๔.
๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
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๙๘. ในกรณีมีปญ
ั หาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่ ใครเป็นผู้วินิจฉัย
๑.
ประธานศาลอุทธรณ์
๒.
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
๓.
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ๔.
ประธานศาลฎีกา
๙๙. ในกรณีทมี่ ีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบหรือไม่ ไม่ว่าปัญหานัน้ จะเกิดขึ้นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือศาลยุติธรรมอื่น
ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหานั้นให้ใครวินิจฉัย
๑.
ประธานศาลอุทธรณ์
๒. ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
๓.
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ๔. ประธานศาลฎีกา
๑๐๐. กําหนดหน่วยงานในพื้นทีพ่ ิเศษเพิม่ เติม ต้องทําเป็น
๑. ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
๒. ประกาศ ก.บ.ศ.
๓. ระเบียบ ก.ศ.
๔. ระเบียบ ก.บ.ศ
………………………………………………..
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