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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ 1 พระราชบั ญ ญั ตินี้ให้ ใช้บังคับเมื่ อพ้ นหกสิบวันนับ แต่วัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มีอํานาจจะใช้หรือกระทําการใดให้
เป็นการกระทบกระเทือนอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมมิได้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
“ข้ าราชการตุ ล าการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
“ข้าราชการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
“ประธานศาลอุทธรณ์ ” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
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“กรรมการตุล าการศาลยุติธรรม” หมายความว่า กรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
“คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
“ก.บ.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
“สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกลาง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของ
ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๕ ให้มีสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล
การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานศาลยุติธรรมและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้ทําเป็นประกาศ ก.บ.ศ.
ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ สํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานธุรการของศาลยุติธรรม งาน
ส่งเสริมงานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๗ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําศาลยุติธรรมทุกแห่งให้เพียง
พอที่จะรับผิดชอบงานธุรการ งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา รวมตลอดทั้งการประสานงานกับส่วน
ราชการต่าง ๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย
จํ า นวนและระดั บ ของเจ้ าหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่ ก.ศ. กํ าหนดโดยความ
เห็นชอบของประธานศาลฎีกา
ในกรณี ที่ ก.บ.ศ. เห็ น ว่ า ศาลยุ ติ ธ รรมแห่ งใดมี จํ า นวนเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ศาลยุ ติ ธ รรมที่
เหมาะสมเพียงพอจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานประจําศาลยุติธรรม ให้ ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของประธานศาล
ฎีกามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้มีสํานักงานประจําศาลยุติธรรมแห่งนั้น โดยมีหัวหน้า
สํานักงานเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบก็ได้
มาตรา ๘ ให้ มี เลขาธิ การสํ านั กงานศาลยุ ติธรรมเป็ น ข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้ น ตรงต่ อ
ประธานศาลฎีกา มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
สํานักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ชว่ ยสั่งและปฏิบัติราชการ
ในกิจการของสํานักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นผู้แทนของสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจะมอบหมายให้
บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙ ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ทํางานประจําในศาลยุติธรรมต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้
พิพากษาในศาลยุติธรรมแห่งนั้นซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีและการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม
ที่ทํางานประจําในศาลยุติธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการศาลยุติธรรมนั้นดําเนินการให้สอดคล้องกับผล
การประเมินผลงานที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นหัวหน้าในศาลยุติธรรมแห่งนั้นจัดทําขึ้น
มาตรา ๑๐ ให้ มี ค ณะกรรมการบริห ารศาลยุ ติ ธ รรมคณะหนึ่ งเรีย กโดยย่ อ ว่า “ก.บ.ศ.”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(๒) กรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมซึ่ งข้ า ราชการตุ ล าการเว้ น แต่ ผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้
พิพากษาเป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้
(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งในศาลฎีกาในตําแหน่งที่ไม่
ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จํานวนสี่คน
(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งในศาลอุทธรณ์และศาล
อุทธรณ์ภาคในตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จํานวนสี่คน
(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผู้มีอาวุโสสูงสุดหนึ่งร้อยคนแรกที่ดํารง
ตําแหน่งในศาลชั้นต้นและซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จํานวนสี่คน
(๓) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร
หรือด้านการบริหารและการจัดการ ซึ่งประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตาม (๒) เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวนไม่
น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน
ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและข้าราชการตุลาการซึ่งได้รับ
คําสั่งให้ไปช่วยราชการในศาลอื่นมีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในชั้นศาลซึ่งข้าราชการตุลา
การผู้นั้นมีเงินเดือนอยู่ในขั้นของศาลนั้น ในขณะที่จัดให้มีการเลือก
ให้ เลขาธิการสํานั กงานศาลยุ ติธรรมเป็ น เลขานุ การ และให้ รองเลขาธิการสํ านั ก งานศาล
ยุติธรรม ที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ห้ามมิให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวเดียวกัน
มาตรา ๑๑ กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓) ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๒ กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้ าที่ ต่อไปจนกว่า
กรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการในกรณีที่เป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามมาตรา
๑๐ (๑) และ (๒)
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓)
ในกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามวรรค
หนึ่ง ให้ ก.บ.ศ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่างลงไม่ว่าเพราะเหตุใดและ
วาระการอยู่ในตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเหลือไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการ
ให้มีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งดังกล่าวว่าง
ลงและให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ การประชุมของ ก.บ.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้ผู้นั้นร่วม
ประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้น แต่หากผู้นั้นได้เข้าประชุมอยู่ก่อนแล้วและการไม่มีสิทธิร่วมประชุมและลงมตินั้น
เป็นการชั่วคราว ก็ให้นับผู้นั้นเป็นองค์ประชุมในเรื่องนั้นด้วย
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้ ก.บ.ศ. มีอํานาจวางระเบียบว่าด้วยการประชุมได้

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่างลงไม่ว่าเพราะเหตุใด และมี
ความจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งดํ าเนิ น การโดยรี บ ด่ ว น ก็ ให้ ก รรมการจํ า นวนเท่ า ที่ มี อ ยู่ ดํ า เนิ น การต่ อ ไปได้ แต่ ถ้ า
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ดําเนินการ
เลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ก.บ.ศ. จะดําเนินการใดไม่ได้
มาตรา ๑๗ ก.บ.ศ. มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่
เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผน และประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ออกระเบียบหรือประกาศ หรือมีมติเพื่อการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ
งานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา
รวมทั้งมีอํานาจยับยั้งการบริหารราชการของศาลยุติธรรม หรือสํานักงานศาลยุติธรรมที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ประกาศ หรือมตินั้นด้วย
(๒) ให้ความเห็นชอบในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการอํานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนของศาลยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของศาล
ยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๒
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
(๕) การกําหนดวันทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลา
หยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๖) กําหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดเพื่อใช้ในการบริหารราชการศาลยุติธรรม
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทําและใช้ตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายนั้นไว้ด้วย
(๗) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ ทํ าการใด ๆ แทน และกําหนดอัตราเบี้ยประชุม หรือ
ค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
(๘) กํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.บ.ศ.
มาตรา ๑๘ 2 ให้ มี ค ณ ะกรรมการข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมคณ ะหนึ่ ง เรี ย กโดยย่ อ
ว่า “ก.ศ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลอุทธรณ์เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เลขาธิการ ก.พ.
และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นศาลละหนึ่ง
คน
(๓) ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิ เศษขึ้นไป ประเภทอํานวยการ หรือประเภทบริหาร ยกเว้นผู้ดํารงตํ าแหน่งเลขาธิการ
2

มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558. (2558, 8
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก. หน้า 64.

สํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญ
งานขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยการ ระดับต้นขึ้นไป และประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป จํานวนห้าคน และ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านการบริหารและ
การจัดการ ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรมและมีคุณ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.บ.ศ. กําหนด ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็นผู้เลือกจํานวน ไม่เกินสามคน
ให้ ก.ศ. แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๙ การเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๘ (๓) และ (๔) ให้
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ศ. กําหนด
มาตรา ๒๐ วาระการดํ ารงตํ าแหน่ ง การพ้ น จากตํ าแหน่ ง และการเลื อ กซ่ อ มกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้นํามาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การประชุมของ ก.ศ. ให้นํามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ ก.ศ. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ
การอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ การคั ด เลือ ก การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การทดลองปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการ การพัฒนา การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจาก
ราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การ
ร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษสําหรับข้าราชการศาลยุติธรรม
(๒) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม
(๓) การกําหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการศาลยุติธรรม
(๔) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลยุติธรรม รวมทั้งกําหนดอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๕) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๖) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
(๗) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลยุติธรรม
(๘) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งการ
กําหนดเครื่องแบบ การแต่งกาย และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างของสํานักงานศาล
ยุติธรรม
(๙) การกําหนดกิจการอื่นอันจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้ลงนาม
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๒๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมและการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๑)3 การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ให้ประธานศาล
ฎีกาเสนอชื่อต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้ว ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและดําเนินการเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีอํานาจดําเนินการทางวินัยแก่ผู้
นั้นได้เช่นเดียวกับข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้น
แต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือตําแหน่ง
อื่นที่เทียบเท่า ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอรายชื่อต่อ ก.ศ. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ศ. แล้ว ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.ศ. นั้น ให้ฟังความเห็นของ ก.บ.ศ. ประกอบการ
พิจารณาด้วย
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๒๓ การแต่งตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมนั้น ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งโอนมา
จากข้าราชการตุ ลาการหรือเคยเป็ นข้ าราชการตุลาการ ในกรณี ที่เป็น การแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งโอนมาจาก
ข้าราชการตุลาการจะต้องเสนอคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้ข้าราชการตุลาการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
มาตรา ๒๔ การกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง ก.ศ. คําว่า
“กระทรวง” ให้หมายถึงสํานักงานศาลยุติธรรม และ คําว่า “ปลัดกระทรวง” ให้หมายถึงเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๕ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ให้นํากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ก.บ.ศ.
จะวางระเบียบและวิธีการหักเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไว้เป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิด
ดอกเบี้ยจากเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําของธนาคารพาณิชย์
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มาตรา 22 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.
(2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1.

เงินสะสมและดอกเบี้ ยตามวรรคหนึ่ ง ให้ จ่ายคืนหรือให้กู้ยืม เพื่อดําเนิ น การตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนด
มาตรา ๒๗ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ศ. กําหนด
ในกรณีที่มีเหตุที่จะต้องจัดให้มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
มาตรา ๒๘ การโอนข้าราชการศาลยุติธรรมไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น หรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม อาจ
กระทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งทําความตกลงกับเจ้าสังกัด และได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ ก.ศ. กําหนดโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็น
ข้าราชการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ดํารงตําแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
เท่าใด ให้ ก.ศ. เป็นผู้พิจารณากําหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการศาลยุติธรรมที่มี
คุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่โอนมาเป็น
ข้าราชการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเวลาราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได้
มาตรา ๒๙ ให้ข้าราชการตุลาการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งตามอัตราตามตําแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้ปรับเข้ากับอัตรา
เงินเดือนเดียวกันของข้าราชการศาลยุติธรรม หากไม่มีอัตราเงินเดือนเดียวกันให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนที่สูง
กว่าถัดขึ้นไป และหากเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนแต่งตั้งสูงกว่าอัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับที่ได้รับแต่งตั้งก็ให้
ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๓๐ ข้าราชการศาลยุติธรรมมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
ให้ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น ข้ า ราชการตามกฎหมายว่ าด้ ว ยกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ข้าราชการ
มาตรา ๓๑ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๓๒ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือร่างพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็ น
เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรงบประมาณของศาลยุ ติ ธรรม และสํ านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมไว้ ในรายงานการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้ และ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่
เกี่ยวข้องอาจขอให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือผู้ซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายเข้า
ชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ คํ า ว่ า “กระทรวงยุ ติ ธ รรม” “รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม” และ
“ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม” ตามกฎหมายอื่ น เฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี อ ยู่ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หมายความถึง “สํานักงานศาลยุติธรรม” “ประธานศาลฎีกา” และ “เลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม” ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากฎหมายใดเกี่ยวกับการบริหารงานศาลยุติธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่
ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกําหนด
การอ้างถึงตําแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตาม
กฎหมายอื่ นที่ มี อยู่ในวันที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บังคั บ ให้ ห มายความถึงตําแหน่ งหรือส่ วนราชการในสังกัด
สํานักงานศาลยุติธรรมที่รับผิดชอบงานในลักษณะเดียวกันตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศ. ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๔ ให้ ป ลั ดกระทรวงยุติ ธรรม รองปลัด กระทรวงยุติธรรม ผู้ช่ วยปลัด กระทรวง
ยุติธรรม เลขาธิการส่งเสริม งานตุลาการ รองเลขาธิการส่งเสริม งานตุล าการ ผู้อํานวยการกอง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อํานวยการกองในสํานักงานส่งเสริมงานตุลาการและจ่าศาล ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ใน
วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ใช้บังคั บ ปฏิ บัติห น้าที่ ในตําแหน่ งเลขาธิการสํานักงานศาลยุ ติธรรม รองเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม หรือตําแหน่งอื่นในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมตามที่ประธานศาลฎีกากําหนดจนกว่า
จะมีการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจั ด ให้ มี ก ารเลื อ ก
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐ และกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๘ ให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานศาลฎีกา
กําหนด
เมื่ อได้ดําเนิ นการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการบริหารศาลยุติธรรมเสนอชื่อเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๒ (๑) ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันครบกําหนดหกสิบวันตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๖ ให้ โอนบรรดาอํ านาจหน้ าที่ ข องสํานั กงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไปเป็นของสํานักงานศาลยุติธรรม และให้โอน
บรรดาอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และของเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เว้นแต่ที่เกี่ยวกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ไปเป็ น ของประธานศาลฎี กา เลขาธิการสํานั ก งานศาลยุติธรรมและของเจ้าหน้ าที่ สํานั กงานศาล
ยุติธรรมแล้วแต่กรณี
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้ ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
ไปเป็นของสํานักงานศาลยุติธรรม เว้นแต่ที่เป็นของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การโอนข้ าราชการ ลู ก จ้ าง และเงิน งบประมาณของสํ านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม ไปเป็นของสํานักงานศาลยุติธรรม ให้เป็นไปตามที่ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมตกลงกัน
การโอนตามมาตรานี้ ให้ห มายถึงการโอนงานในส่วนที่ เกี่ยวกับกิ จการศาลยุติธรรม ทั้ งนี้
ตามที่ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตกลงกัน
มาตรา ๓๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
ไปเป็ น ของสํ านั กงานศาลยุติธรรม และให้ โอนบรรดาอํานาจหน้ าที่ ข องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ติธรรม
เลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ และของเจ้าหน้าที่สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ในส่วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมงานตุลา
การ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของประธานศาลฎี กา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมและของเจ้าหน้าที่
สํานักงานศาลยุติธรรม
ให้ โอนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ ข้ าราชการ ลู ก จ้ า ง และเงิ น งบประมาณของ
สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของสํานักงานศาลยุติธรรม
มาตรา ๓๘ พระราชกฤษฎีกาและประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการใน
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศหรือระเบียบ ก.บ.ศ. หรือประกาศหรือระเบียบ ก.ศ.
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับแทน
มาตรา ๓๙ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ร ะเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา และการแต่งตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และให้สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรดําเนินการให้
เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑4
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
บัญ ญั ติเพิ่ ม เติ ม หลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับ การแต่ งตั้งเลขาธิการสํานั ก งานศาลยุ ติธรรมต้ องมาจากการเสนอของ
ประธานศาลฎี กา และได้ รับ ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพิ่ ม เติม
บทบัญญัติของกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘5
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๔ ให้กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตาม (๒) (๓) และ (๔) ของมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งดํ า รงตํ า แหน่ งอยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่หรือครบวาระ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๑๘ (๑) และ (๓) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการศาล
ยุติธรรม ประกอบด้วย รองประธานศาลฎี กาซึ่งมีอาวุโสสูงสุ ดเป็ นประธาน และประธานศาลอุทธรณ์ เป็ น
กรรมการ โดยตําแหน่ง ยังไม่มีความสอดคล้องกับหลักอาวุโส และข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ดํารงตําแหน่งตามที่
4

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551. (2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1.
5
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558. (2558, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก. หน้า 64.

กฎหมายกําหนดซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการยังไม่มี ความสอดคล้องกับการจัดประเภทตําแหน่งและระดับ
ตํ าแหน่ งของข้ าราชการศาลยุ ติ ธรรมในปั จ จุ บั น ที่ เปลี่ ย นแปลงไปสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องตามหลักอาวุโสและการจัดประเภทตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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