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พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542. (2542, 20
สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 75 ก. หน้า 1.

มาตรา ๔2 นอกจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ให้มีตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้พิพากษาอาวุโสมีอํานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกาตามที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอํานาจหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ รวมทั้งมีอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมสําหรับผู้
พิพากษาคนเดียว ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม
มาตรา ๕ ให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่ก่อนการดํารง
ตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของชั้นอยู่ก่อนแล้ว จึงให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
เงินเดือนเดิมหนึ่งขั้น และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปให้ปรับอัตราเงินเดือนของแต่ละตําแหน่งทุกปีปีละหนึ่ง
ขั้น โดยไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
เงินเดือนเดิมตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงเงินเดือนที่จะได้รับภายหลังการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปีงบประมาณถัดจากปีก่อนที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส3
ให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเงินประจําตําแหน่งเท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมก่อน
การดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส เว้นแต่ในการปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้พิพากษา
อาวุโสได้รับเงินเดือนในชั้นที่สูงขึ้น ก็ให้ได้รบั เงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้พิพากษาชั้นที่สูงขึ้นนั้น
มาตรา ๖4 ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดอาจ
ขอไปดํ า รงตํ า แหน่ง ผู ้พ ิพ ากษาอาวุโ สได้ หากเป็น ผู ้ที ่ไ ด้ป ฏิบ ัต ิห น้า ที ่ม าแล้ว ไม่น ้อ ยกว่า ยี ่ส ิบ ปีใ น
ปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่จะขอไปดํารงตําแหน่ง5
ข้าราชการตุลาการผู้ใดประสงค์จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในปีงบประมาณใด ให้
แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโส และเมื่อไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสแล้วจะกลับไปดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการอื่นอีกไม่ได้
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มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550. (2550, 3 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 39 ก. หน้า 5.
3
มาตรา 5 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551. (2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 4.
4
มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2551. (2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 4.
5
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560. (2560, 13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 4.

มาตรา ๖/๑6 ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ให้พ้น
จากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น และให้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสจนกว่าจะพ้นจาก
ราชการตามมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๗7 การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในชั้นศาลใด
ให้เลขานุการ ก.ต. เสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในแต่ละศาลในชั้นศาลซึ่งจะต้องไม่สูงกว่าตําแหน่งที่ผู้
นั้นเคยดํารงมาก่อนการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อ ก.ต. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งแล้ว ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
มาตรา ๘8 เมื่อได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาล
ใดแล้วจะย้ายข้าราชการตุลาการผู้นั้นจากศาลนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้าย
แต่งตั้งตามวาระ เป็นกรณีที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจําเลยในคดีอาญา เป็น
กรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นอัน
ไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙9 ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ให้
ก.ต. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการในปีงบประมาณนั้น แล้วเสนอ
ผลการประเมินให้ ก.ต. พิจารณาประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐10 ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสจะได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตํา แหน่งหรือทํา การแทนในตํา แหน่งที่กํา หนดไว้ใ นมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา
๑๓ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมไม่ได้ รวมทั้งไม่อาจเป็นผู้ทําการแทนโดยอาศัยลําดับอาวุโสดังที่บัญญัติไว้
ในบทบัญญัติดังกล่าวด้วย
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มาตรา 6/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2560. (2560, 13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 4.
7
มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550. (2550, 3 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 39 ก. หน้า 5.
8
มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2551. (2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 4.
9
มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2560. (2560, 13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 4.
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มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560. (2560, 13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 4.

มาตรา ๑๑ การสั่งให้ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสไปช่วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน่งอื่นหรือสั่งโอนไปเป็นข้าราชการฝ่ายอื่น จะกระทํามิได้
มาตรา ๑๒ ผู้พิพากษาอาวุโสไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิใน
ก.ต.
มาตรา ๑๓ ข้าราชการตุลาการซึ่งพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑ หากประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสให้แสดงความจํานงต่อ
รัฐมนตรีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้รัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อ
ก.ต. เพื่อให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ต. แล้ว ให้นําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสตามความใน
วรรคหนึ่ง ถ้าก่อนออกจากราชการเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผู้นั้นมีสภาพเป็นสมาชิ กกองทุน บําเหน็ จบํานาญข้ าราชการต่อไป และในการออกจาก
ราชการนั้น ถ้าเป็นผู้รับบํานาญ ให้งดรับบํานาญตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส รวมทั้งให้คืน
เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแก่กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส แต่ถ้าเป็นผู้รับบําเหน็จให้
คืนเงินบําเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินดังกล่าวแก่ทางราชการและกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส
ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสตามความใน
วรรคหนึ่ง ถ้าก่อนออกจากราชการเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
๒๔๙๔ ให้ผู้นั้นอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ต่อไป และในการ
ออกจากราชการนั้น ถ้าเป็นผู้รับบํานาญ ให้งดรับบํานาญตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส แต่ถ้า
เป็นผู้รับบําเหน็จ ให้คืนเงินบําเหน็จแก่ทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษา
อาวุโส
ผู้ พิ พากษาอาวุ โ สตามมาตรานี้ ใ ห้ มี สิทธิ ได้ นั บ เวลาราชการตอนก่ อ นออกจากราชการ
ต่ อ เนื่ อ งกั บ การรั บ ราชการในตํ า แหน่ งผู้ พิ พ ากษาอาวุ โสเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคํ า นวณบํ าเหน็ จบํ านาญ
ข้าราชการ
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓๔ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น
ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้น
มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์และหากผู้พิพากษาอาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุ
ครบเจ็ ด สิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ สมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐11
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
และการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใน
ศาลชั้นต้น แต่เนื่องจากอัตรากําลังผู้พิพากษาศาลสูงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณคดี
รวมทั้งภารกิจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เพิ่มขึ้นได้ สมควรให้ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายและมีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีมาเป็นเวลานานสามารถดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลสูงได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑12
มาตรา ๗ ในระยะสิบปีแรกนับแต่ปีงบประมาณที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ข้าราชการ
ตุลาการซึ่งมิใช่ผู้พิพากษาอาวุโสพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๒
(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบสองปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔
(๓) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบสามปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. (2550,
3 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 39 ก. หน้า 5.
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พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551. (2551,
11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 4.

(๔) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบสี่ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(๕) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(๖) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบหกปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๗) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบเจ็ดปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(๘) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบแปดปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(๙) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบเก้าปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(๑๐) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้พ้น
จากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่ออายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๗๐
ให้ข้าราชการตุลาการที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ไปดํารงตําแหน่งผู้
พิพากษาอาวุโสได้ในปีงบประมาณถัดไปและให้พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบ
ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการตุลาการผู้ใดได้แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อน
ครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งว่าไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็ให้ประธานศาลฎีกาดําเนินการให้
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
นั้น
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ห้ามข้าราชการตุลาการตามวรรคหนึ่งซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้ นไปในปี งบประมาณใดที่ จะขอไปดํ ารงตําแหน่ งผู้ พิพากษาอาวุ โสตามมาตรา ๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
หลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง และการดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ ส พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ บทบัญญัติมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ
การดํา รงตํา แหน่งผู้พิพ ากษาอาวุโ ส พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัตินี้ไม่ก ระทบถึง
ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓๐๖ บัญญัติให้ตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหน่งได้จนถึงอายุ
ครบเจ็ดสิบปี โดยให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในระยะสิบปีแรกนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับทยอยพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เป็นลําดับในแต่ละปีต่อเนื่องกันไป และให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
ซึ่ ง มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปซึ่ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ ปี แ ละผ่ า นการประเมิ น

สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถขอไปดํารงตํ าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้ สมควรแก้ไขเพิ่ มเติ ม
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโยกย้ายผู้พิพากษาอาวุโสให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐13
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารง
ตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการ
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ
ตุลาการที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส หรือผ่านการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้
ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อทําหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีโดยไม่ดํารงตําแหน่งด้านบริหารจนกว่าจะพ้นจากราชการ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 4.
13

บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542. (2542, 20
สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 75 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550.
(2550, 3 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 39 ก. หน้า 5.
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551.
(2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 4.
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560. (2560,
13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 4.

