พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ยกว่ า “พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ยบข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543. (2543, 18 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 117 ตอนที่ 44 ก. หน้า 13.

“เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม” หมายความว่ า เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติธ รรมตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
“คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
“ก.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ประธานศาลฎี ก าโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห ารศาลยุ ติ ธรรมมี อํ านาจออก
ข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้แก่
(๑) ข้าราชการตุลาการ คือ ข้าราชการผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
รวมตลอดถึงผู้ช่วยผู้พิพากษา และข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๑๑
วรรคสอง
(๒) ดะโต๊ะยุติธรรม คือ ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อกฎหมายอิสลาม
(๓) ข้าราชการศาลยุติธรรม คือ ข้าราชการผู้มีอํานาจหน้าที่ในทางธุรการซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
มาตรา ๖/๑2 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งข้าราชการตุลาการได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
มาตรา ๗ อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้
เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตรา
และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชกฤษฎี กาดังกล่ าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํ า
ตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทําให้อัตราหนึ่ง
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มาตรา 6/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561. (2561, 21
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 97 ก. หน้า 1.

อัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการ
ปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน3
มาตรา ๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๒ การโอนข้าราชการที่
ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการโอนพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการหรือดะโต๊ะยุติธรรม อาจทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดย
สํานักงานศาลยุติธรรมทําความตกลงกับเจ้าสังกัด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่โอนมาตามวรรค
หนึ่ง ในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการตุลา
การหรื อ ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า การโอนนั้ น จะได้ ก ระทํ า ก่ อ นหรื อ หลั ง วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘/๑4 ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
มาตรา ๙ บําเหน็จบํานาญของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
ข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ใ ดถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ ได้ รั บ อั น ตรายถึ ง ทุ พ พลภาพ
เนื่ องจากการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ร าชการจนต้ อ งออกจากราชการเพราะเหตุ ทุ พ พลภาพตามมาตรา ๓๕ ก.ต. หรือ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะพิจารณาเลื่อนชั้น
หรือขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้
มาตรา ๑๐ ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
หมวด ๒
ข้าราชการตุลาการ
ส่วนที่ ๑
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนตําแหน่ง
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มาตรา 7 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550.
(2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก. หน้า 4.
4
มาตรา 8/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560. (2560, 13 สิงหาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 1.

มาตรา ๑๑ ตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการตุ ล าการมี ดั ง นี้ ประธานศาลฎี ก า รองประธานศาลฎี ก า
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะในศาลฎี กา ผู้พิพากษาศาลฎี กา ประธานศาลอุท ธรณ์ ประธานศาลอุท ธรณ์ ภาค รอง
ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ภาค อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น อธิ บ ดี
ผู้พิพากษาภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้ น ต้ น
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาประจําศาลและผู้ช่วยผู้พิพากษา
นอกจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.ต. อาจออกประกาศกําหนดให้มีตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้ ตําแหน่งดังกล่าวจะเทียบกับตําแหน่งใดตามวรรคหนึ่งให้กําหนดไว้ในประกาศนั้นด้วย
ประกาศ ก.ต. ตามวรรคสอง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๒ นอกจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๑ ให้มีตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา5
การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นจากตําแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง และการให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของผู้พิพากษาอาวุโส ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๓ ข้าราชการตุลาการให้ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในศาลฎีกา
(ก) ประธานศาลฎีกา ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๕
(ข) รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และผู้พิพากษาศาลฎีกา ให้ได้รับ
เงินเดือน ชั้น ๔
(๒) ในศาลอุทธรณ์
(ก) ประธานศาลอุทธรณ์และประธานศาลอุทธรณ์ภาค ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
(ข) รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
อุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ให้
ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ - ๔
(๓) ในศาลชั้นต้น
(ก)6 อธิ บดี ผู้ พิ พากษาศาลชั้ นต้ น อธิ บดี ผู้ พิ พากษาภาค รองอธิ บดี ผู้ พิ พากษาศาลชั้ นต้ น ผู้
พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ แต่ในกรณีที่เห็นสมควร
ก.ต. จะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการซึ่งได้รับเงินเดือนชั้น ๔ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค หรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านั้น ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ดังกล่าวได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ํากว่าที่ได้รับอยู่เดิม
(ข) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่ําของชั้น ๒
(ค) ผู้พิพากษาประจําศาล ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่ําของชั้น ๑
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มาตรา 12 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2550. (2550, 3 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 39 ก. หน้า 8.
6
มาตรา 13 (3) (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551.
(2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 9.

(๔) ผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้น
ต่ําของตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ให้ข้าราชการตุลาการได้รับเงินประจําตําแหน่งตามตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง เมื่อเทียบกับ
ตําแหน่งใดก็ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามตําแหน่งนั้น
มาตรา ๑๔ การบรรจุ ข้ า ราชการตุ ล าการและแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา ให้
ประธานศาลฎีกาเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้หรือการคัดเลือกพิเศษตามที่
บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๒ ของหมวดนี้
มาตรา ๑๕ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล จะต้องเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและได้รับการศึกษาอบรมจากสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วตามระยะเวลาที่ประธานศาล
ฎีกากําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ต. แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผลของการศึกษาอบรมเป็นไปตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษา ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลของการศึกษาอบรมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด
ในระหว่างการศึกษาอบรมตามวรรคหนึ่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการต่อไป หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้ใดเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษามาเป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดใน
วรรคหนึ่งถึงหนึ่งปีแล้ว และผลของการศึกษาอบรมยังไม่เป็น ไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม ให้ประธานศาลฎีกาด้วยความเห็นชอบของ ก.ต. มีอํานาจสั่งให้ออกจากราชการ หรือดําเนินการเพื่อให้มี
การโอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมก็ได้
มาตรา ๑๖ เมื่อ ก.ต. ให้ ความเห็ นชอบในการแต่ งตั้งข้ าราชการตุ ลาการให้ดํา รงตํ าแหน่ งผู้
พิพากษาประจําศาล ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาผู้นั้นต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ในระหว่างการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล หากปรากฏว่าผู้พิพากษาประจําศาลผู้ใดไม่
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งต่อไป เมื่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเสนอ และ ก.ต. เห็นชอบ ให้ประธานศาล
ฎีกามีอํานาจสั่งให้ออกจากราชการ หรือดําเนินการเพื่อให้มีการโอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมกําหนด
มาตรา ๑๗ ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่มิใช่ตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้พิพากษา การโยกย้ายแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่งข้าราชการตุลาการ และการงดการเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.
การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นให้เสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
ประจําศาลมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นในทางราชการ ก.ต. จะมีมติไม่ให้นํา
ระยะเวลาที่ต้องดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การพิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาศาล

ชั้นต้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นต้องเสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาประจําศาลมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและต้องผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.
กําหนด7
ห้ามมิให้แต่งตั้งข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสตามมาตรา ๑๒ ไปดํารง
ตําแหน่งอื่น
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ การอุทิศตนแก่ทางราชการและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลนั้นเป็นสําคัญ และให้นําความเห็นในเรื่องดังกล่าวของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าการกระทําใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการหา
เสี ยง เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการตุ ล าการลงคะแนนหรื อ งดเว้ น ลงคะแนนเลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง บุ คคลใดเป็ นกรรมการหรื อ
อนุกรรมการใด ๆ เป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ8
มาตรา ๑๘9 การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๗ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากข้าราชการตุลาการผู้นั้น เว้นแต่เป็นการโยกย้ายแต่งตั้งตามวาระการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น เป็น
กรณีที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยหรือตกเป็นจําเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความ
ยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
ก.ต. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ เมื่อ ก.ต. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๗ แล้ว ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
มาตรา ๒๐ ให้ข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค เมื่ออยู่ในชั้น ๓
มาครบเจ็ดปี ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งเป็นชั้น ๔
(๒) ผู้ พิพากษาศาลชั้น ต้ น เมื่ ออยู่ ในชั้ น ๒ มาครบห้า ปี ให้เ ลื่ อนชั้นเงิ นเดื อนและเงิ นประจํา
ตําแหน่งเป็นชั้น ๓ ขั้นต่ํา และเมื่ออยู่ในชั้น ๓ ขั้นต่ํามาครบสามปีแล้ว ให้ได้รับพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งเป็นชั้น ๓ ขั้นสูงสุดได้
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มาตรา 17 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2550. (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก. หน้า 4.
8
มาตรา 17 วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551.
(2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 9.
9
มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551.
(2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 9.

ข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทียบกับตําแหน่งใดตาม (๑) หรือ (๒)
ก็ให้ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามตําแหน่งนั้น
ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๓ (๓) (ข) และ (ค) และ (๔) สูงขึ้นหนึ่งขั้น
ทุกปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ข้าราชการตุลาการผู้ใดได้รับเงินเดือนในขั้นสูงสุดของชั้นที่ตนดํารงอยู่ ทั้งนี้ โดยไม่มีการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
มาตรา ๒๑ ให้ประธานศาลฎีกามีอํานาจสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทํางานชั่วคราวในกรณี
จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรมในตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่ผู้นั้นดํารงอยู่ได้
โดยมีกําหนดระยะเวลาไม่เกินหกเดือน หากกําหนดระยะเวลาดังกล่าวเกินกว่าหกเดือน ประธานศาลฎีกาต้องขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ต. ก่อน
การสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทํางานชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความยินยอมจาก
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่หากให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลนั้นต่อไปจะกระทบกระเทือนต่อ
ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น หรือมีเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตามระเบียบที่
ก.ต. กําหนด และเมื่อมีการสั่งในกรณีเช่นนี้แล้ว ให้ประธานศาลฎีกานําเรื่องเข้าขอความเห็นชอบจาก ก.ต. ในการ
ประชุมนัดแรกนับแต่วันมีคําสั่ง10
ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสตามมาตรา ๑๒ ไปช่วยทํางาน
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่งในตําแหน่งอื่น
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรม ให้ข้าราชการตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใหม่คงปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะเข้ารับหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้คงปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งเดิมต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ ก.ต. กําหนด
มาตรา ๒๓ การโอนข้าราชการตุลาการไปเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม หรือ
ข้าราชการฝ่ายอื่น ให้ประธานศาลฎีกาสั่งได้เมื่อข้าราชการตุลาการผู้นั้นยินยอมและ ก.ต. เห็นชอบ
มาตรา ๒๔ ข้าราชการตุลาการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการไปโดยมิได้มีความผิดหรือ
มีมลทินหรือมัวหมองในราชการ หรือโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการฝ่ายอื่น เมื่อยื่นความประสงค์จะ
ขอกลับ หรือโอนกลับเข้ารับตําแหน่งข้าราชการตุลาการโดยรับเงินเดือนไม่สูงกว่าขณะพ้นจากตําแหน่งข้าราชการ
ตุลาการ และผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ ให้ประธานศาลฎีกาสั่งบรรจุได้เมื่อ ก.ต.
เห็นชอบ และให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ให้ นําความในวรรคหนึ่ งมาใช้ บังคั บแก่ข้าราชการตุ ลาการผู้ พ้นจากตํ าแหน่ง โดยโอนไปเป็ น
ข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ยื่นความประสงค์ขอโอนกลับเข้ารับตําแหน่งข้าราชการตุลาการด้วย เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจะขอโอนกลับเข้ารับตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
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มาตรา 21 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2550. (2550, 3 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 39 ก. หน้า 8.

โดยให้คงอยู่ในลําดับอาวุโสที่เคยครองและได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งในชั้นและขั้นเดียวกับข้าราชการ
ตุลาการที่อยู่ในลําดับอาวุโสเท่ากันในขณะที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการก็ได้
มาตรา ๒๕ ข้าราชการตุลาการผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งข้าราชการตุลา
การโดยได้รับเงินเดือนเท่าที่ได้รับอยู่ในขณะที่ไปรับราชการทหารนั้น ให้ยื่นคําขอภายในกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ในกรณีเช่นว่านี้ให้ประธานศาลฎีกาสั่งบรรจุได้เมื่อ ก.ต. เห็นชอบ และให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ส่วนที่ ๒
การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ
มาตรา ๒๖ ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือผู้สมัครทดสอบความรู้ ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกพิเศษ ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง ให้ พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐)11 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของ ก.ต. และ
(๑๑) เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการตรวจร่ า งกายและ จิ ตใจโดยคณะกรรมการแพทย์ จํ า น ว น
ไม่น้อยกว่าสามคนซึ่ง ก.ต. กําหนด และ ก.ต. ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นสมควรรับสมัครได้
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 26 (10) ให้ยกเลิกข้อความ “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก . หน้า 1.

ให้ ก.ต. มีอํานาจกําหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก สมัครทดสอบความรู้ และสมัครเข้า
รับการคัดเลือกพิเศษ
มาตรา ๒๗ ผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กตามมาตรา ๒๖ ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละได้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทาง
กฎหมายดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ สอบไล่ ไ ด้ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รทางกฎหมายจาก
ต่างประเทศ ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
(๒) สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
(๓) ได้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางกฎหมายเป็ น จ่ า ศาล รองจ่ า ศาล เจ้ า พนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ เจ้ า
พนักงานบังคับคดี หรือพนักงานคุมประพฤติของศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ
ทนายความ หรือประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายตามที่ ก.ต. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง
ปี ทั้งนี้ ให้ ก.ต. มีอํานาจออกระเบียบกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๘ ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามมาตรา ๒๖ ต้องมีคุณวุฒิและได้ประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้
(๑) สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
(๒) มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียว
ไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือสอบไล่ได้ปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง
(ข) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียว
ไม่น้อยกว่าสองปีหรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และได้ประกอบ
วิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง และ
ได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ง) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตชั้นเกียรตินิยมและได้ประกอบวิชาชีพเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(จ) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตและเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
ในตําแหน่งตามที่ ก.ต. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปี และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรับรองว่ามีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถดีและมีความประพฤติดีเป็นที่ไว้วางใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการได้
(ฉ) สอบไล่ได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ ก.ต. กําหนด และเป็นนิติศาสตร
บัณฑิต และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) หรือได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ต. กําหนดเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
(ช) สอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.ต. เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.ต. กําหนด
และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ต. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นและ
เป็นนิติศาสตรบัณฑิต

ให้ ก.ต. มีอํานาจออกระเบียบกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม (๒) (จ) (ฉ) และ
(ช) ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษตามมาตรา ๒๖ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
(ข) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(ค) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่นในตําแหน่งไม่ต่ํา
กว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ง) เป็นหรือเคยเป็นทนายความมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
(๒) สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(๓) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีเด่นในสาขาวิชากฎหมายตามที่ ก.ต. กําหนด
และ
(๔) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกภาพ มีความประพฤติ และทัศนคติที่เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ เมื่ อสมควรจะมี การสอบคั ดเลื อก ทดสอบความรู้ หรื อคั ดเลื อกพิ เศษเมื่ อ ใด ให้
เลขานุการ ก.ต. เสนอ ก.ต. เพื่อมีมติให้จัดให้มีการสอบคัดเลือกทดสอบความรู้ หรือคัดเลือกพิเศษ
ให้ ก.ต. มีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกการทดสอบความรู้ และ
การคัดเลือกพิเศษ ตลอดจนการกําหนดอัตราส่วนการบรรจุระหว่างผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ทดสอบความรู้ได้ และผู้
ที่ผ่านการคัดเลือกพิเศษ
เมื่อได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือการคัดเลือกพิเศษแล้ว ก.ต. อาจมีมติ
ให้บัญชีสอบคัดเลือก ทดสอบความรู้ หรือคัดเลือกพิเศษคราวก่อนเป็นอันยกเลิกก็ได้
ระเบียบตามวรรคสอง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๓๑ ให้ผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาก่อนผู้ที่ได้รับคะแนนต่ําลงมาตามลําดับแห่งบัญชีสอบคัดเลือก หากได้คะแนนเท่ากัน
ให้จับสลากเพื่อจัดลําดับในระหว่างผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันนั้น
ผู้สอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ หรือขาดคุณวุฒิหรือ
มิได้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๗ หรือเป็นบุคคลที่ ก.ต. เห็นว่ามีชื่อเสียงหรือความประพฤติหรือเหตุอื่น ๆ อันไม่
เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ ให้ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตามผลการสอบ
คัดเลือกนั้น

ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ และนําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพิเศษโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๓๒ ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง และวรรคสี่
(๓)12 พ้นจากราชการตามมาตรา ๘/๑
(๔) โอนไปรับราชการฝ่ายอื่น
(๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๖) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕
(๗) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
(๘) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง
การพ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาตาม (๑) ให้นําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้นําความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันออกจากราชการ
วันโอน หรือวันที่ถูกถอดถอนจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๓ ข้าราชการตุลาการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออก และ
เมื่อประธานศาลฎีกามีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกแล้ว ให้ข้าราชการตุลาการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันอนุญาต ใน
การนี้ ประธานศาลฎีกามีอํานาจที่จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกได้
หากเห็นว่ากรณีเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้ง
เหตุ ผลให้ ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่ อ ครบกําหนดเวลาที่ ยับ ยั้ งแล้วให้การลาออกมีผลตั้ง แต่ วัน ถั ด จากวั น ครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าประธานศาลฎีกาไม่ได้อนุญาตให้ลาออกและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ขอลาออก ให้การลาออกมีผลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนั้น
ในกรณี ที่ ประธานศาลฎีกาประสงค์ จะลาออก ให้ แจ้ งเป็ นหนั งสือแก่ ก.ต. และเมื่ อ ก.ต. ได้
อนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร หรือเพื่อดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
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มาตรา 32 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560.
(2560, 13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 1.

ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานศาลฎีกาหรือ ก.ต. แล้วแต่กรณี และให้การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ผู้นั้นขอลาออก13
มาตรา ๓๔ ข้าราชการตุลาการผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณวุฒิหรือมิได้
ประกอบวิชาชีพตามที่กําหนดในการสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ใช้อยู่ในเวลาสมัครตั้งแต่วันสมัครเข้ารับราชการหรือตั้งแต่ก่อนได้รับการบรรจุ
ให้ประธานศาลฎีกาด้วยความเห็นชอบของ ก.ต. สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่
ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้
ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
มาตรา ๓๕ เมื่อประธานศาลฎีกาเห็นสมควรให้ข้าราชการตุลาการผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับ
บํ า เหน็ จบํ า นาญเหตุ ท ดแทน เหตุ ทุ พ พลภาพ หรื อ เหตุ รั บ ราชการนานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบํ า เหน็ จบํ า นาญ
ข้าราชการ ให้กระทําได้ด้วยความเห็นชอบของ ก.ต.
การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔
แล้ว ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อข้าราชการตุลาการนั้นถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและดําเนินการสอบสวน
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๕ และไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่ากระทําผิดที่จะต้องถูกสั่งลงโทษไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แต่เห็นว่าผู้นั้นมีมลทินหรือมัวหมองหากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
(๒) เมื่อข้าราชการตุลาการนั้นบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่สมควรที่จะให้คงเป็นข้าราชการตุลาการต่อไป
(๓) เมื่อข้าราชการตุลาการนั้นเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ําเสมอ แต่ไม่ถึงเหตุ
ทุพพลภาพ หรือ
(๔) เมื่อปรากฏว่าข้าราชการตุลาการนั้นขาดสัญชาติไทย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๖ (๑๐) หรือไปดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร หรือ
ตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ14
หมวด ๓
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
มาตรา ๓๖ ให้ มี ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมคณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ก.ต.”
ประกอบด้วย
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มาตรา 33 วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2561. (2561, 21 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 97 ก. หน้า 1.
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มาตรา 35 วรรคสอง (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2561. (2561, 21 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 97 ก. หน้า 1.

(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซึ่งข้าราชการตุลาการในแต่ละ
ชั้นศาล เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในชั้นศาลของตนเอง ดังนี้
(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งในศาลฎีกาในตําแหน่งที่ไม่ต่ํา
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จํานวนหกคน
(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งในศาลอุทธรณ์และศาล
อุทธรณ์ภาคในตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จํานวนสี่คน
(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งในศาลชั้นต้นในตําแหน่งที่ไม่ต่ํา
กว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จํานวนสองคน
(๓) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล
เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙15
ในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๒) สําหรับข้าราชการ
ตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือผู้ซึ่งได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการในศาล
อื่นตามมาตรา ๒๑ ให้มีสิทธิเลือกและได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นศาลซึ่งข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นมีเงินเดือนอยู่ในชั้นศาลนั้นในขณะที่จัดให้มีการเลือก ส่วนผู้พิพากษาอาวุโสให้มีสิทธิเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นศาลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม16
ห้ามมิให้กรรมการบริหารศาลยุติธรรมเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในคราวเดียวกัน
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นเลขานุการ และให้ ก.ต. แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม
จํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๗17 ให้ประธานศาลฎีกามีคําสั่งให้เลขานุการ ก.ต. เป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีการเลือก
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ในกรณีฎที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๓๖ (๓) หรือกระบวนการในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓)
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ ก.ต. เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.ต. ให้เป็นที่สุด

15

มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7)
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มาตรา ๓๘18 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ (๑) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)
(๒) ไม่เป็นบุคคลตามมาตรา ๕๙ (๕) หรือ (๖)
(๓) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๕) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ผู้ดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือศาลอื่น หรือคณะกรรมการ
อัยการ19
(๖) ไม่เป็นทนายความ ข้าราชการตํารวจ หรือข้าราชการอัยการ
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ
(๘) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือดํารงตําแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่ ป ระกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ อื่ น ใดอั น เป็ นการกระทบกระเทือ นถึ ง การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใน
ตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๔๐ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา ๔๑ นอกจากการพ้ นจากตํ า แหน่ งตามวาระตามมาตรา ๔๐ กรรมการตุ ลาการศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานศาลฎีกา
(๓) กระทําผิดวินัยนับแต่วันที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัย ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒)
(๔) ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโส หรือพ้นจากตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการ หรือพ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการในชั้นศาลที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในเวลาที่ได้รับเลือก ใน
กรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒)
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓)
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(๖) ถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามมาตรา ๔๒
(๗) ขาดการประชุมเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุม
ก.ต.
ในกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ ก.ต. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๔๒ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ส่ อ ว่ า จงใจใช้ อํ า นาจหน้ า ที่ ขั ด ต่ อ
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ข้อบังคับ คุณธรรมและจริ ยธรรม หรือกระทําการอันมีมูลเป็นความผิดทางวินั ย ถูก
กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดทางวินัย ข้าราชการตุลาการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนข้าราชการ
ตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเข้าชื่อกันขอให้ถอดถอนกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้นออกจากตําแหน่งได้
มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ข้ า ราชการตุ ล าการทั้ ง หมดเท่ า ที่ มีอ ยู่ ใ นขณะนั้ น เว้ น แต่ ผู้ ดํา รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา และการออกเสี ย ง
ลงคะแนนต้องกระทําโดยวิธีลับ
ผู้ใดถูกถอดถอนจากตําแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่มีมติให้ถอดถอน
มติของข้าราชการตุลาการตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดย
เหตุเดียวกันอีกไม่ได้
มาตรา ๔๓ เมื่อมีการเข้าชื่อขอตามมาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีการ
ลงมติในกรณีดังกล่าวภายในสามสิบวัน และในระหว่างนี้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้นจะทํา
หน้าที่กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมิได้
การเข้าชื่อขอและการลงมติตามมาตรา ๔๒ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง
ลงก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
การดํารงตําแหน่งของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระหรือที่ดํารงตําแหน่งแทน หากมีกําหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ไม่ให้นับเป็นวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๕ การประชุมของ ก.ต. ต้องมีกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของ ก.ต. ถ้าประธาน ก.ต. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ตําแหน่งประธานศาลฎีกาว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ทําการแทนตามที่
กําหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมทําหน้าที่กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแทนในระหว่างนั้น แต่จะทําหน้าที่
เป็นประธาน ก.ต. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับเลือกจากที่ประชุม ก.ต. ตามวรรคสอง

ในการประชุมของ ก.ต. ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้ผู้นั้นร่วมประชุม
และลงมติในเรื่องนั้น แต่หากผู้นั้นได้เข้าประชุมอยู่ก่อนแล้ว และการไม่มีสิทธิร่วมประชุมและลงมตินั้นเป็นการ
ชั่วคราว ก็ให้นับผู้นั้นเป็นองค์ประชุมในเรื่องนั้นด้วย
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน และห้ามมิให้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
การลงมติของที่ประชุม ก.ต. ตามวรรคห้านั้น ห้ามมิให้กระทําโดยวิธีการลงคะแนนลับ เว้นแต่จะ
มีบทบัญญัติให้กระทําได้
รายงานการประชุมของ ก.ต. ให้เผยแพร่แก่ข้าราชการตุลาการ เว้นแต่ ก.ต. จะมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้งดเผยแพร่ในกรณีที่อาจเป็น
ที่เสียหายแก่ทางราชการ หรืออาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลใด แต่ต้องจัดทําสําเนารายงานการประชุม
ของ ก.ต. ให้แก่ข้าราชการตุลาการผู้มีส่วนได้เสียเมื่อข้าราชการตุลาการผู้นั้นร้องขอ
การประชุม การลงมติ และการเผยแพร่รายงานการประชุมของ ก.ต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับการ
ประชุมที่ ก.ต. กําหนด เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่างลง และมีความจําเป็นที่จะต้อง
ดําเนินการโดยรีบด่วน ก็ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่เหลือดําเนินการต่อไปได้ แต่ต้องมีกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมพอที่จะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต่
ไม่ครบสองคน ถ้ากรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนเห็นว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความ
เห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเท่าที่มีอยู่เป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม20
มาตรา ๔๗ ให้ ก.ต. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
ก.ต. แล้วรายงานต่อ ก.ต. ได้
ให้ ก.ต. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตุ ลาการศาลยุติธรรมประจําชั้ นศาลชั้นศาลละหนึ่งคณะ มี
อํานาจหน้าที่กลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
รวมทั้งการลงโทษข้าราชการตุลาการในชั้นศาลนั้นต่อ ก.ต. เพื่อประกอบการพิจารณา
ในกรณี ที่ จะต้ องมี การเสนอเรื่ องเกี่ ยวกั บการแต่ งตั้ ง การโยกย้ายแต่ งตั้ง การเลื่อนตํ าแหน่ ง
รวมทั้งการลงโทษข้าราชการตุลาการ ให้เลขานุการ ก.ต. เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการตามวรรคสองพิจารณา
จัดทําความเห็นภายในระยะเวลาที่ ก.ต. กําหนด แล้วรวบรวมความเห็นนั้นเสนอที่ประชุม ก.ต. เพื่อประกอบการ
พิจารณา
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

20

มาตรา 46 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551.
(2551, 11 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 9.

มาตรา ๔๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๐ ในกรณีที่ ก.ต. มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้เลขานุการ ก.ต. เป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ก.ต. แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคนหนึ่งคนใดที่จะ
เสนอ
มาตรา ๔๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม เลขานุ ก าร ก.ต. หรื อ เลขาธิ ก าร
สํานักงานศาลยุติธรรมต้องดําเนินการตามมติของ ก.ต. ให้ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ ก.ต.
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ ก.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง การโยกย้าย
แต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่งข้าราชการตุลาการตามที่เลขานุการ ก.ต. เสนอตามมาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ ก.ต. เสนอ
แต่งตั้งบุคคลอื่น และในกรณีเช่นว่านี้ให้เลขานุการ ก.ต. ดําเนินการตามมาตรา ๔๗ อีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอให้ ก.ต.
พิจารณาใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ก.ต. มีมติดังกล่าว ในการเสนอครั้งใหม่ห้ามมิให้เสนอบุคคลเดิม
ในการพิจารณาใหม่ของ ก.ต. ถ้า ก.ต. ยังไม่ให้ความเห็นชอบ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคนหนึ่ง
คนใดจะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ ก.ต. มีมติแต่งตั้งก็ได้ แต่มติให้ความเห็นชอบในกรณีนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๕๑ ให้ ก.ต. โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมทั้งหมด มีอํานาจวางระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของ ก.ต. ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นได้
ระเบียบและข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๔
ดะโต๊ะยุติธรรม
มาตรา ๕๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นดะโต๊ะยุติธรรม ต้องเป็นมุสลิม
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ (๑) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้มีความรู้ในศาสนาอิสลามสามารถที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามเกี่ยวด้วย
ครอบครัวและมรดกได้ และ
(๔) เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมให้
กําหนดโดยระเบียบ ก.ต.

ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมนั้น ให้เลขานุการ ก.ต. เสนอรายชื่อให้
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง พิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ต. เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ต. แล้ว ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ให้ ด ะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ ง ตามวรรคสามได้ รั บ เงิ น เดื อ นตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก.ต. กํ า หนด และให้ ป รั บ อั ตราเงิ น เดื อ นดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมสู ง ขึ้ น หนึ่ ง ขั้ น ทุ ก ปี เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่
ดะโต๊ะยุติธรรมใดได้รับเงินเดือนในขั้นสูงสุดอยู่แล้ว ทั้งนี้ โดยไม่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
มาตรา ๕๓ การออกจากราชการของดะโต๊ะยุติธรรม ให้เลขานุการ ก.ต. เสนอต่อ ก.ต. เพื่อให้
ความเห็นชอบ เมื่อ ก.ต. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้สั่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในระเบียบ ก.ต.
การแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรมไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนหรือ
ข้าราชการฝ่ายอื่น ให้ประธานศาลฎีกาสั่งได้เมื่อดะโต๊ะยุติธรรมผู้นั้นยินยอมและ ก.ต. เห็นชอบ
มาตรา ๕๔ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๕ วินัย การรักษาวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ มาใช้
บังคับแก่ดะโต๊ะยุติธรรม
ในกรณีที่ดะโต๊ะยุติธรรมถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก ให้ประธานศาลฎีกามีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการสอบสวนหรือสั่งพักราชการ แล้วแต่กรณี

หมวด ๕
วินัย การรักษาวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์
ส่วนที่ ๑
วินัย
มาตรา ๕๕ ข้าราชการตุลาการต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้โดยเคร่งครัด และในเวลา
พิจารณาพิพากษาคดีต้องอยู่ในมารยาทอันดีงาม ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๓ ของหมวด
นี้
มาตรา ๕๖ ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้แทนทางการเมืองอื่นใด ข้าราชการตุลาการจะเข้าเป็นตัวกระทําการ ร่วมกระทําการหรือ
สนับสนุนในการโฆษณาหรือชักชวนใด ๆ ไม่ได้

มาตรา ๕๗ ข้าราชการตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวังมิให้เสียหายแก่
ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ข้าราชการตุลาการต้องไม่รายงานเท็จต่อข้าราชการตุลาการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเหนือตนขึ้นไป
การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องบอก ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
มาตรา ๕๘ ข้าราชการตุลาการต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้
มาตรา ๕๙ ข้าราชการตุลาการต้อง
(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือดํารงตําแหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานอง
เดียวกัน
(๒) ไม่ เ ป็ น กรรมการ ผู้ จัด การ ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ งอื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะงาน
คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนบริษัท
(๓) ไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตุลาการตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่หรือเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่งตําแหน่งหน้าที่ราชการตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่ เป็ นกรรมการพรรคการเมื อง สมาชิ กพรรคการเมื อง หรื อผู้ ดํารงตํ าแหน่ งอื่ นของพรรค
การเมือง
มาตรา ๖๐ ข้าราชการตุลาการต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ห้ามมิให้ประพฤติตนเป็นคนเสเพล มีหนี้สินรุงรัง เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ เล่น
การพนันเป็นอาจิณ กระทําความผิดอาญา หรือกระทําการอื่นใดซึ่งความประพฤติหรือการกระทําดังกล่าวอาจทําให้
เสียเกียรติศักดิ์แห่งตําแหน่งหน้าที่ราชการ
มาตรา ๖๑ ข้าราชการตุลาการต้องสุภาพเรียบร้อยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่ราชการ
ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
มาตรา ๖๒ ข้าราชการตุลาการต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของ
ทางราชการ และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต. กําหนด
มาตรา ๖๓ ข้ าราชการตุ ลาการต้ องไม่ กระทํ าการอั นเป็ นเหตุ ให้ แตกความสามั คคี ร ะหว่ า ง
ข้าราชการ
มาตรา ๖๔ ข้าราชการตุลาการต้องอุตสาหะและอํานวยความสะดวกในหน้าที่ราชการ

มาตรา ๖๕ ข้าราชการตุลาการต้องรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๖๖ ข้าราชการตุลาการต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ข้าราชการตุลาการอื่น หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการตุลาการอื่นขาด
ความเป็นอิสระหรือความยุติธรรม
มาตรา ๖๗ ข้าราชการตุลาการผู้ใดซึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไปโดย
เรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรู้ว่าผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นกระทํา
ผิดวินัยแล้วไม่รายงานต่อ ก.ต. เพื่อดําเนินการตามที่บัญญัติในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ของหมวดนี้ หรือไม่จัดการ
ลงโทษตามอํานาจหน้าที่ หรือจัดการลงโทษโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าข้าราชการตุลาการผู้นั้นกระทําผิดวินัย

ส่วนที่ ๒
การรักษาวินัย
มาตรา ๖๘ เมื่อข้าราชการตุลาการในศาลใดถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย
ให้ข้าราชการตุลาการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานของศาลยุติธรรมนั้นดําเนินการให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงใน
ชั้นต้น โดยมิชักช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต. กําหนด
วิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้นจะทําโดยให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงเรื่องราวเป็นหนังสือ หรือโดย
บันทึกเรื่องราวและความเห็น หรือโดยตั้งคณะบุคคลขึ้นสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่การสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้นปรากฏมีมูลว่า ข้าราชการตุลาการใด
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ให้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการและเป็นผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นขึ้นอย่างน้อย
สามคนเพื่อทําการสอบสวน
ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการถู กฟ้องคดีอาญา ก.ต. จะใช้คําพิพากษาอันถึงที่ สุดของศาลเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
มาตรา ๗๐ ในการสอบสวนตามมาตรา ๖๙ คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยทราบ โดยไม่ต้องระบุชื่อพยานก็ได้ และต้อง
ให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
หลักเกณฑ์การสอบสวนและวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับ
แต่วันได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลานั้น ก็ให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกได้ไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินสิบห้าวัน และต้องแจ้งให้ประธานศาลฎีกาทราบ
พร้ อ มทั้ ง แสดงเหตุ ที่ ต้ อ งขยายเวลาไว้ ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง แต่ ถ้ า ขยายระยะเวลาแล้ ว การสอบสวนยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
คณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาต่อไปอีกได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา ตามระเบียบที่ ก.ต.
กําหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทําการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้จัดทํารายงานความเห็นเสนอต่อ
ประธานศาลฎีกา และให้ส่งรายงานดังกล่าวต่อเลขานุการ ก.ต. เพื่อดําเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นภายในระยะเวลาที่ ก.ต.
กําหนด
เมื่อ ก.ต. ได้พิจารณารายงานความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและคณะอนุกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลแล้ว มีมติว่าข้าราชการตุลาการผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือมีมติเป็นประการอื่นใด ก็ให้ประธานศาลฎีกามีคําสั่งให้เป็นไปตามมตินั้น
มาตรา ๗๑ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอํานาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่
ของกรรมการสอบสวน และให้มีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรั ฐ หรือห้า ง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๗๒ ข้าราชการตุลาการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้งตามที่ ก.ต. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือข้าราชการตุลาการผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาหรือต่อคณะกรรมการสอบสวน ประธานศาล
ฎีกาจะพิจารณาสั่งลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ แต่ต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจงก่อน และต้องให้คณะอนุกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นและได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ต. ก่อน
มาตรา ๗๓ ข้ า ราชการตุ ล าการซึ่ ง โอนมาจากข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ข้ า ราชการพลเรื อ น
ข้าราชการฝ่ายอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนให้ ก.ต. ดําเนินการทางวินัย
ตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็
ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ ก.ต. พิจารณาดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม
และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัย ให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรมหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการฝ่ า ยนั้ น
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

มาตรา ๗๔ เมื่อข้าราชการตุลาการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถ้า ก.ต.
เห็นว่าจะให้อยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ประธานศาลฎีกาจะ
สั่งให้พักราชการก็ได้
การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือตลอดเวลาที่คดียังไม่ถึงที่สุด เมื่อสอบสวน
หรือคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการมิได้กระทําความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองก็ให้ผู้นั้นคงอยู่
ในราชการตามเดิม
เงินเดือนของผู้ที่ถูกสั่งให้พักราชการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๕ ข้าราชการตุลาการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นการ
กล่าวหาเป็นหนังสือต่อหรือโดยผู้มีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการตุลาการผู้นั้น หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะพ้นจาก
ตําแหน่งข้าราชการตุลาการไปแล้ว ให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยสอบสวนหรือพิจารณาลงโทษหรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งให้เป็นไปตามหมวดนี้ได้เสมือนผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการ เว้นแต่ข้าราชการตุลาการผู้นั้น
จะพ้นจากตําแหน่งเพราะตาย
ในกรณีผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่งปรากฏว่าข้าราชการตุลาการผู้นั้นกระทําผิดวินัยแต่ไม่
ร้ายแรง ก.ต. จะพิจารณางดโทษก็ได้

ส่วนที่ ๓
การลงโทษ
มาตรา ๗๖ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ไล่ออก
(๒) ปลดออก
(๓) ให้ออก
(๔) งดเลื่อนตําแหน่งหรืองดเลื่อนเงินเดือน
(๕) ภาคทัณฑ์
การสั่งลงโทษข้าราชการตุลาการในสถานไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกนั้นจะกระทําได้เมื่อได้
ดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๒ ของหมวดนี้แล้ว
มาตรา ๗๗ การไล่ออกนั้น ประธานศาลฎีกาจะสั่งลงโทษได้ เมื่อข้าราชการตุลาการผู้ใดกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

(๒) กระทําความผิดอาญาและต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการและจริยธรรมของ
ข้าราชการตุลาการ และการไม่ถือและปฏิบัตินั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๔) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ
(๕) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๗๘ การปลดออกนั้น ประธานศาลฎีกาจะสั่งลงโทษได้ เมื่อข้าราชการตุลาการผู้ใดกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องถูกไล่ออกจากราชการ หรือถึงขั้นที่จะต้องไล่ออกแต่มีเหตุอันควร
ลดหย่อน หรือต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย
มาตรา ๗๙ การให้ออกนั้น ประธานศาลฎีกาจะสั่งลงโทษได้ เมื่อข้าราชการตุลาการผู้ใดกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องถูกปลดออก หรือถึงขั้นที่จะต้องปลดออกแต่มีเหตุอันควรลดหย่อน
ข้าราชการตุลาการผู้ใดถูกสั่งให้ออกตามมาตรานี้ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้น
ลาออกจากราชการ
มาตรา ๘๐ ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงถึงขั้นที่จะต้องไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก ประธานศาลฎีกาจะสั่งลงโทษงดเลื่อนตําแหน่ง หรืองดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลาไม่เกินสามปี หรือถ้ามี
เหตุสมควรปรานีจะสั่งลงโทษเพียงภาคทัณฑ์และจะให้ทําทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องให้คณะอนุกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นและได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ต. ก่อน
มาตรา ๘๑ ในคําสั่งลงโทษให้แสดงด้วยว่า ผู้รับโทษนั้นกระทําผิดเรื่องใด ฐานใดในมาตราใด
มาตรา ๘๒ ถ้าปรากฏว่าคําสั่งลงโทษทางวินัยได้สั่งไปโดยผิดหลงให้ประธานศาลฎีกามีอํานาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษได้ แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ต. ก่อน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ภายในกําหนดระยะเวลาสองปีนับ
แต่วันที่มีคําสั่งลงโทษ
มาตรา ๘๓ ผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามหมวดนี้ชอบที่จะขอให้ ก.ต. ทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยได้
หากปรากฏหลั ก ฐานชั ด แจ้ ง ในภายหลั ง ว่ า ผู้ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ไม่ ไ ด้ ก ระทํ า ความผิ ด โดยยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ
คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ภายในสองปีนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง
ดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลพิจารณาคําร้องที่ยื่นตามวรรคหนึ่งให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่นคําร้อง หากเห็นว่าคําร้องไม่มีเหตุผลที่ ก.ต. จะพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษ ให้
ยุติเรื่องแล้วแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษทราบเพื่ออุทธรณ์ต่อ ก.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต. กําหนด หากเห็นว่าคําร้องมีเหตุผล

สมควรที่ ก.ต. จะได้พิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษนั้น ให้ส่งเรื่องพร้อมเสนอความเห็นให้ ก.ต. พิจารณา คําวินิจฉัย
ของ ก.ต. ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ ก.ต. มีมติเปลี่ยนแปลงมติเดิมและมีผลให้รับผู้ถูกลงโทษทางวินัยกลับเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งข้าราชการตุลาการตําแหน่งใด ให้เลขานุการ ก.ต. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติของ ก.ต. ต่อไป
เงินเดือนของผู้กลับเข้ารับราชการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ถ้าไม่มีกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

ส่วนที่ ๔
การร้องทุกข์
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ หรือได้รับความเสียหายจากมติประการอื่นของ ก.ต. ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้
การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ต. ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง หรือได้รับ
ทราบมติของ ก.ต. คําวินิจฉัยของ ก.ต. ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ ก.ต. มีมติให้ผู้ร้องทุกข์กลับเข้ารับราชการในตําแหน่งข้าราชการตุลาการตําแหน่งใด
หรือแต่งตั้งให้ผู้ร้องทุกข์ไปดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการตําแหน่งใด ให้เลขานุการ ก.ต. ดําเนินการให้เป็นไป
ตามมติของ ก.ต. ต่อไป
เงินเดือนของผู้กลับเข้ารับราชการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ถ้าไม่มีกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๕ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รองอธิบดีผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการธุรการ ให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาล
อุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หรือข้าราชการศาลยุติธรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่ง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ แล้ ว
เสร็จ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตุลาการตามวรรคหนึ่งว่างลง และมีกรรมการตุลาการเหลืออยู่ไม่
พอที่จะเป็นองค์ประชุม ก็ให้กรรมการตุลาการที่เหลืออยู่ดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ เฉพาะการดําเนินการที่จําเป็น
เพื่อมิให้เสียหายแก่ราชการ
มาตรา ๘๗ ให้เลขานุการ ก.ต. จัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๘ ผู้ใดเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการตุลาการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
ให้ข้าราชการตุลาการตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในศาลหรือหน่วยงานเดิม
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่น เว้นแต่
(๑) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์ และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ให้ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้พิพากษาศาลจังหวัด และตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งเทียบเท่ากับตําแหน่งผู้
พิพากษาศาลจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
มาตรา ๘๙ ในวาระเริ่มแรก การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการซึ่ง
ดํารงตําแหน่งใดในชั้นใดและขั้นเงินเดือนใด เพื่อรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการชั้นใดและขั้นเงินเดือนใดสําหรับตําแหน่งนั้น ให้เป็นไปตามที่ ก.ต. กําหนด
และเมื่อปรับเข้าขั้นเงินเดือนและชั้นแล้ว ให้ข้าราชการตุลาการได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการท้ายพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
มาตรา ๙๐ ข้าราชการตุลาการผู้ใดดํารงตําแหน่งใดอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าที่ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นจะพึงได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คงได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่
ก่อนจนกว่าจะมีการเลื่อนตําแหน่ง
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่ข้าราชการตุลาการได้รับเงินประจําตําแหน่งสูงกว่า
เงินประจําตําแหน่งที่จะพึงได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๙๑ การปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้
พิพากษาอาวุโสให้เข้าชั้นและขั้นเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ต. กําหนด แต่จะกําหนดให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งต่ํากว่าที่รับ
อยู่เดิมไม่ได้ และเมื่อปรับเข้าขั้นเงินเดือนและชั้นแล้ว ให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการตุ ล าการท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๙๒ ข้าราชการตุลาการผู้ใดเคยดํารงตําแหน่งซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ มีอัตราเงินเดือน
สูงกว่าตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอกลับไปดํารงตําแหน่งเดิมที่สูงกว่า ให้
ก.ต. ดําเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์นั้น เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการดําเนินงานของราชการ
ศาลยุติธรรม ก.ต. จะให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้ แต่ต้องไม่
เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ การพิจารณาเพื่อเลื่อนตําแหน่ง ก.ต. ต้องคํานึงถึง
อาวุโสของข้าราชการตุลาการผู้นั้นที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับประกอบด้วย
มาตรา ๙๓ ผู้ใดเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือดะโต๊ะยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือ
ดะโต๊ะยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการตุลาการตําแหน่งใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ต. กําหนด
มาตรา ๙๔ ผู้ใดเป็นดะโต๊ะยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นดะโต๊ะยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรม และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมท้าย
พระราชบัญญัตินี้
การปรับอัตราเงินเดือนของดะโต๊ะยุ ติธรรมตามวรรคหนึ่ งเพื่อให้รับเงิน เดื อนตามบั ญชี อั ตรา
เงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรมท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ต. กําหนด และเมื่อปรับเข้าขั้นเงินเดือนแล้วให้
ดะโต๊ะยุติธรรมได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรมและบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมท้ายพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๕ ข้าราชการธุรการผู้ใดโอนมาจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ข้าราชการธุรการผู้นั้นได้รับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งเดิมที่ได้รับอยู่ โดยให้ปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการธุรการผู้นั้นให้เข้า
กั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการตุ ล าการตามบั ญ ชี ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต ามที่ ก.ต.
กําหนด ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข้ า ราชการธุ ร การตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะโอนกลั บ มาเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการโอนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ข้าราชการธุรการตามวรรคหนึ่ง
ซึ่งไม่ประสงค์จะโอนกลับมาเป็นข้าราชการตุลาการตามพระราชบัญญัตินี้ ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม โดยให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือน
เดียวกันกับของข้าราชการศาลยุติธรรม หากไม่มีอัตราเงินเดือนเดียวกัน ให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าถัด
ขึ้นไป และหากเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่สูงกว่าอัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับที่ครองอยู่ ก็ให้ปรับเข้ากับอัตรา
เงินเดือนสูงสุดของระดับนั้น

มาตรา ๙๖ ข้าราชการตุลาการหรือดะโต๊ะยุติธรรมผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้
ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการสอบสวนโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนนั้นเป็นอันใช้ได้ หรือในกรณี
ที่ยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่การพิจารณาและการดําเนินการ
เพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๗ การใดที่เคยดําเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จะดําเนินการได้ประการใดให้
เป็นไปตามที่ ก.ต. กําหนด ทั้งนี้ ก.ต. อาจมีมติให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการที่
ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา ๙๘ ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เมื่อได้รับการอบรมจากกระทรวงยุติธรรมและการศึกษาอบรมจากสํานักงานศาลยุติธรรมรวมกันเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีแล้ว ให้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นได้ โดยไม่นํามาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้
บังคับ
มาตรา ๙๘/๑21 (ยกเลิก)
มาตรา ๙๙ ผู้ที่ได้ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกหรือทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงถือคุณสมบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้มีสิทธิสอบคัดเลือก
หรือทดสอบความรู้เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาตามพระราชบัญญัตินี้ได้
ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือทดสอบความรู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และบัญชีการสอบคัดเลือกยังมิได้ยกเลิกตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม ให้คงมีสิทธิได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต่อไป เว้นแต่ผู้นั้นเป็นข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
อื่นของพรรคการเมือง ผู้นั้นจะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้
พิพากษาได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวแล้ว
มาตรา ๑๐๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาบรรจุบุคคลซึ่งเคยรับราชการและออกจากราชการไป
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเข้ารับราชการ ให้ปรับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้าอัตรา
หรือขั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่กลับเข้ารับราชการ
ในกรณี ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น ผู้ ซึ่ ง ออกจากราชการก่ อ นมี ก ารปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
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มาตรา 98/1 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. (2550,
24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก. หน้า 4.

ตุลาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ หรือพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้ปรับ
เงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ เสียก่อน แล้วจึงปรับเงินเดือนตามวรรค
หนึ่ง
ในกรณีที่ปรับเงินเดือนของผู้ที่กลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้เข้าอัตราหรือขั้น
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่กลับเข้ารับราชการไม่ได้ ให้ ก.ต. เป็นผู้พิจารณาว่า
ผู้นั้นสมควรได้รับการบรรจุในอัตราหรือขั้นใด
มาตรา ๑๐๑ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อกําหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
และคํ า สั่ ง ที่ ไ ด้ ต ราหรื อ ออกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อกําหนด
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

บัญชี ๑
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ22
ชั้นศาล ชั้นเงินเดือน
ศาลฎีกา

๕
๔

ศาล
อุทธรณ์

๓

ศาลชั้นต้น
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ตําแหน่ง
ประธานศาลฎีกา
รองประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ภาค
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ภาค
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
อธิบดีผู้พิพากษาภาค
รองผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

เงินเดือน
๖๕,๙๒๐
๖๓,๘๖๐

เงินประจํา
ตําแหน่ง
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

๖๐,๘๗๐

๔๑,๕๐๐

๕๘,๙๑๐

๓๐,๐๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก. หน้า 4.

-๒ชั้นศาล ชั้นเงินเดือน
ศาลชั้นต้น

ตําแหน่ง

๒

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

๑

ผู้พิพากษาประจําศาล

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง
๔๖,๒๖๐ ๒๓,๓๐๐
๔๒,๐๒๐
๓๕,๖๕๐
๓๑,๗๔๐
๒๘,๐๐๐
๒๖,๑๔๐ ๗,๙๐๐
๒๔,๒๘๐
๒๒,๔๖๐

บัญชีอัตราเงินเดือนผู้ช่วยผู้พิพากษา
อัตรา (บาท/เดือน)
๑๖,๕๑๐
๑๕,๓๐๐
บัญชีอัตราเงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรม
อัตรา (บาท/เดือน)
๒๖,๑๔๐
๒๔,๒๘๐
๒๒,๔๖๐
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม
อัตรา (บาท/เดือน)
๗,๙๐๐

บัญชี ๒
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ23
ชั้นศาล

ชั้น
ตําแหน่ง
เงินเดือน
ศาลฎีกา
๕ ประธานศาลฎีกา
๔ รองประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
๓ รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ศาลชั้นต้น
อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
อธิบดีผู้พิพากษาภาค
รองผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
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เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง
๗๕,๕๙๐ ๕๐,๐๐๐
๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐

๖๙,๘๑๐ ๔๑,๕๐๐

๖๗,๕๖๐ ๓๐,๐๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ โดยพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. (2554, 31 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนที่ 22 ก.
หน้า 15.

-๒ชั้นศาล

ชั้น
ตําแหน่ง
เงินเดือน
ศาลชั้นต้น ๒ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

๑

ผู้พิพากษาประจําศาล

เงินเดือน
๕๓,๐๖๐
๔๘,๒๐๐
๔๐,๘๙๐
๓๖,๔๑๐
๓๒,๑๑๐
๒๙,๙๘๐
๒๗,๘๕๐
๒๕,๗๗๐

บัญชีอัตราเงินเดือนผู้ช่วยผู้พิพากษา
อัตรา (บาท/เดือน)
๑๘,๙๕๐
๑๗,๕๖๐
บัญชีอัตราเงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรม
อัตรา (บาท/เดือน)
๒๙,๙๘๐
๒๗,๘๕๐
๒๕,๗๗๐
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม
อัตรา (บาท/เดือน)
๗,๙๐๐

เงินประจํา
ตําแหน่ง
๒๓,๓๐๐

๗,๙๐๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๒๕๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีการตรากฎหมายกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม โดยจะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับไม่ได้ ประกอบกับมาตรา ๒๗๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตั้ง การให้พ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน หรือการลงโทษผู้พิพากษาเป็น
อํานาจของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะเพื่อเสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา อีกทั้งมาตรา ๒๗๔ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็บัญญัติให้มีการตรากฎหมายกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ
วิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่หรือเคยเป็นข้าราชการตุลา
การ นอกจากนี้ ได้มีการตรากฎหมายตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติให้ศาล
ยุ ติ ธ รรมมี ห น่ ว ยธุ ร การที่ เ ป็ น อิ ส ระทั้ ง ในการบริ ห ารงานบุ ค คลและการงบประมาณ โดยได้ นํ า หลั ก การเรื่ อ ง
ข้าราชการธุรการหรือข้าราชการศาลยุติธรรมไปบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว สมควรปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้ วยระเบี ย บข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการให้ ส อดคล้ องกั บบทบั ญญั ติของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย และ
กฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๗๕ ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖24
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
กําหนดให้การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาครบองค์คณะ เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้
บังคับครบห้าปี ศาลยุติธรรมจึงต้องจัดให้มีผู้พิพากษานั่งพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะ แต่เนื่องจากในขณะนี้
อัตรากําลังผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ภายในห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ก.ต. อาจมีมติ
ไม่ให้นําระยะเวลาที่ต้องดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณา
แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น แต่ในการแต่งตั้งต้องเสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
ประจําศาลมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและต้องผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต. กําหนด ทั้งนี้
เพื่อรองรับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลครบองค์คณะและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546. (2546, 10 พฤศจิกายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 113 ก. หน้า 7.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐25
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
การศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให้มีผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์มีปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ประกอบกับศาลฎีกามีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
หลายประการ โดยเฉพาะการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่ง
ต้องมีองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาพิพากษาในแต่ละคดีถึงเก้าคน ทําให้เกิดผลกระทบต่อการอํานวยความยุติธรรม
แก่ประชาชน สมควรให้มีตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาล
ฎีกา นอกจากนี้ สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ประธานศาลฎีกามีอํานาจสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทํางาน
ชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐26
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๗ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ที่ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมได้รับไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา หรือ
ที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นในภายหลังก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมในมาตรา ๖ และให้เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิ จที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับ
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550. (2550, 3 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 124 ตอนที่ 39 ก. หน้า 8.
26
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก. หน้า 4.

อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละห้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตรา
ที่ใช้บังคับอยู่ สมควรกําหนดให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และโดยที่ศาลยุติธรรมต้องดําเนินการจัดตั้ง
ศาลจังหวัดเพิ่มขึ้นและต้องจัดให้มีผู้พิพากษานั่งพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะ แต่เนื่องจากอัตรากํ าลั งผู้
พิพากษามีไม่เพียงพอ สมควรกําหนดให้ในกรณีมีเหตุผลจําเป็นในทางราชการสามารถแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
จากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และต้องผ่านการประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต. กําหนดได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังเป็นการคุ้มครองสิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและรองรับการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑27
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
ตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว
เป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทําโดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละสี่เท่ากันทุกอัตรา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑28
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา ๘ ให้ ป ระธานศาลฎี ก าดํ า เนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ ว แต่ ก รณี และให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2551. (2551, 16
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 12 ก. หน้า 4.
28
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551. (2551, 11 กุมภาพันธ์).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 32 ก. หน้า 9.

มาตรา ๙ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการแต่งตั้ง การให้พ้น
จากตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม และข้อยกเว้น
ในการโยกย้ า ยข้ า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมโดยไม่ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากบุ ค คลนั้ น รวมทั้ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔29
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการ
และดะโต๊ะยุ ติธรรมในปั จจุ บั นไม่ เหมาะสมกั บภาวะเศรษฐกิ จ และค่ าครองชี พ ที่เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น สมควรปรั บ อั ตรา
เงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละห้าเท่ากันทุก
อัตรา และโดยที่มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ
ให้ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละ
สิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ30
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐31
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
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พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. (2554,
31 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนที่ 22 ก. หน้า 15.
30
ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ. (2555, 22 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนที่ 55 ก. หน้า 16.
31
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560. (2560, 13 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก. หน้า 1.

มาตรา ๕ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ มิให้นํามาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการอีกต่อไป
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
กําหนดให้มิให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากราชการไปใช้บังคับแก่ข้าราชการบางประเภทซึ่งรวมถึงข้าราชการ
ตุลาการ แต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การ
พ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการไว้เป็นการทั่วไป สมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ทั่วไปโดยให้ข้าราชการตุลา
การทุ ก ตํ า แหน่ ง พ้ น จากราชการเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณที่ ผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบเจ็ ด สิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑32
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ มาตรา ๑๒ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๒ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า กรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๖ (๓) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะ
เข้ารับหน้าที่
ให้ประธานศาลฎีกาดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๖ (๓)
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี สมควร
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561. (2561, 21 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 135 ตอนที่ 97 ก. หน้า 1.

กําหนดความคุ้มครองผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทําโดยสุจริต ประกอบกับมาตรา
๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กําหนดหลักการใหม่ในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมและการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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