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เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจจะใชหรือกระทําการใด
ใหเปนการกระทบกระเทือนอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษาในศาลยุติธรรมมิได
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
“ขา ราชการตุ ล าการ" หมายความวา ข า ราชการตุ ลาการตามกฎหมายว า ด ว ย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
"ขาราชการศาลยุติธ รรม" หมายความวา ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดว ย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
"ประธานศาลอุทธรณ" หมายความวา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
"กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม" หมายความวา กรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
"คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม" หมายความวา คณะกรรมการตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
"ก.บ.ศ." หมายความวา คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
"ก.ศ." หมายความวา คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๒
"สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน" หมายความวา สถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนกลาง สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
เปนนิติบุคคล

มาตรา ๕ ใหมีสํานักงานศาลยุติธรรมเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ มีฐานะ

การแบง สว นราชการภายในของสํานักงานศาลยุติธ รรมและการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการนั้น ใหทําเปนประกาศ ก.บ.ศ.
ประกาศตามวรรคสอง เมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ สํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับงานธุรการของศาลยุตธิ รรม
งานสงเสริมงานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความ สะดวกใหแก
ศาลยุติธ รรม รวมทั้งเสริมสรางใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
มาตรา ๗ ใหสํานักงานศาลยุติธรรมจัดใหมีเจาหนาที่ประจําศาลยุติธรรมทุกแหง ให
เพียงพอที่จะรับผิดชอบงานธุรการ งานชวยคนควาทางวิชาการแกผูพิพากษา รวมตลอดทั้งการ
ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย
จํานวนและระดับของเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ ก.ศ. กําหนด โดย
ความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา
ในกรณีที่ ก.บ.ศ. เห็นวา ศาลยุติธรรมแหงใดมีจํานวนเจาหนาที่ประจําศาลยุติธรรม
ที่เหมาะสมเพียงพอจะจัดตั้งเปนหนวยงานประจําศาลยุติธรรม ให ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของ
ประธานศาลฎีกามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหมีสํานักงานประจําศาลยุติธรรมแหง
นั้น โดยมีหัวหนาสํานักงานเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบก็ได
มาตรา ๘ ใหมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนขาราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรง
ตอประธานศาลฎีกา มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานศาลยุติธรรม ใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ในกิจการของสํานักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการ
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเป น ผู แ ทนของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม เพื่ อ การนี้ เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๓
มาตรา ๙ ขาราชการศาลยุติธรรมที่ทํางานประจําในศาลยุติธรรมตองปฏิบัติตาม
คําสั่งของผูพิพากษาในศาลยุติธรรมแหงนั้นซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของขาราชการ
ศาลยุติธรรมที่ทํางานประจําในศาลยุติธรรม ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการศาลยุติธรรมนั้น ดําเนินการ
ใหสอดคลองกับผลการประเมินผลงานที่ผูพิพากษาซึ่งเปนหัวหนาในศาลยุติธรรม แหงนั้นจัดทําขึ้น
มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
"ก.บ.ศ." ประกอบดวย
(๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(๒) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งขาราชการตุลาการเวนแตผูดํารงตําแหนงผูชวย
ผูพิพากษาเปนผูเลือกจากขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล ดังตอไปนี้
(ก) ศาลฎีกา ใหเลือกจากขาราชการตุลาการที่ดํารงตําแหนงในศาลฎีกา ใน
ตําแหนงที่ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวนสี่คน
(ข) ศาลอุทธรณ ใหเลือกจากขาราชการตุลาการที่ดํารงตําแหนงในศาลอุทธรณ
และศาลอุทธรณภาคในตําแหนงที่ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค
จํานวนสี่คน
(ค) ศาลชั้นตน ใหเลือกจากขาราชการตุลาการผูมีอาวุโสสูงสุดหนึ่งรอยคนแรกที่
ดํารงตําแหนงในศาลชั้นตนและซึ่งมิใชขาราชการตุลาการที่ดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส จํานวนสี่คน
(๓) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานการงบประมาณ ดานการพัฒนา
องคกร หรือดานการบริหารและการจัดการ ซึ่งประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมตาม (๒) เปนผูเลือกจากบุคคลซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการหรือ
ขาราชการศาลยุติธรรม จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน
ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการตุลาการที่เรียกชื่ออยางอื่นและขาราชการตุลาการซึ่ง
ไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการในศาลอื่นมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ในชั้นศาล
ซึ่งขาราชการตุลาการผูนั้นมีเงินเดือนอยูในขั้นของศาลนั้นในขณะที่จัดใหมีการเลือก
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนเลขานุการ และใหรองเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายเปนผูชวยเลขานุการ
หามมิใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราว
เดียวกัน
มาตรา ๑๑ กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓) ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๔
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๔) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง
(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคติดตอรายแรง
(๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๘) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๒ กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนงขาราชการตุลาการในกรณีที่เปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๒)
(๔) ขาดคุณ สมบั ติห รือมี ลักษณะต องหามตามมาตรา ๑๑ ในกรณีที่ เป น
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓)
ในกรณีเปนที่สงสัยเกี่ยวกับการพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามวรรคหนึ่ง ให ก.บ.ศ. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวางลงไมวาเพราะเหตุใด
และวาระการอยูในตําแหนงที่วางลงนั้นเหลือไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ตําแหนงดังกลาววางลงและใหผูไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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๕
มาตรา ๑๕ การประชุมของ ก.บ.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิให
ผูนั้นรวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้น แตหากผูนั้นไดเขาประชุมอยูกอนแลวและการไมมีสิทธิ
รวมประชุมและลงมตินั้นเปนการชั่วคราว ก็ใหนับผูนั้นเปนองคประชุมในเรื่องนั้นดวย
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
ให ก.บ.ศ. มีอํานาจวางระเบียบวาดวยการประชุมได
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวางลงไมวาเพราะเหตุใด
และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการโดยรีบดวน ก็ใหกรรมการจํานวนเทาที่มีอยูดําเนินการตอไปได
แตถากรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เหลืออยูมีจํานวนนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ใหดําเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นโดยเร็ว และในระหวางนั้น ก.บ.ศ. จะ
ดําเนินการใดไมได
มาตรา ๑๗ ก.บ.ศ. มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม
ในสวนที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรมใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัตขิ องทางราชการศาลยุติธรรม โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ออกระเบียบหรือประกาศ หรือมีมติเพื่อการบริหารราชการศาลยุติธรรมในสวน
ที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรม ใหเปนไปตามนโยบายของ
ประธานศาลฎีกา รวมทั้งมีอํานาจยับยั้งการบริหารราชการของศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม
ที่ไมเปนไปตามระเบียบ ประกาศ หรือมตินั้นดวย
(๒) ใหความเห็นชอบในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและ
การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนของศาลยุติธรรมตอคณะรัฐมนตรี
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดทํางบประมาณรายจายในการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๒
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของ
ศาลยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม
(๕) การกําหนดวันทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป
และการลาหยุดราชการของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๖
(๖) กําหนดใหมีตรา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายใดเพื่อใชในการบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการทําและใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมาย
นั้นไวดวย
(๗) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใหทําการใด ๆ แทน และกําหนดอัตราเบี้ยประชุม
หรือคาตอบแทนใหผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
(๘) กํากั บ ดูแ ลการบริ ห ารราชการศาลยุติ ธ รรมให เปน ไปตามที่บั ญ ญัติ ไ วใ น
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ ก.บ.ศ.
๑

มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา
"ก.ศ." ประกอบดวย
(๑) ประธานศาลอุทธรณเปนประธาน รองประธานศาลฎีกาซึ่ง มีอาวุโ สสูงสุด
เลขาธิการ ก.พ. และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนกรรมการโดยตําแหนง
(๒) ขาราชการตุลาการซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ชั้นศาลละหนึ่งคน
(๓) ขาราชการศาลยุติธรรมผูดํารงตําแหนงประเภททั่ว ไป ระดับอาวุโสขึ้นไป
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ประเภทอํานวยการ หรือประเภทบริหาร ยกเวนผูดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยการ
ระดับตนขึ้นไป และประเภทบริหาร ระดับตนขึ้นไป จํานวนหาคน และ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาองคกร ดานการบริหารงานบุคคล หรือดานการ
บริหารและการจัดการ ซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการหรือขาราชการศาลยุติธรรม และ
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.บ.ศ. กําหนด ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓)
เปนผูเลือกจํานวนไมเกินสามคน
ให ก.ศ. แตงตั้งขาราชการศาลยุติธรรมเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๙ การเลือกกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๘ (๓) และ (๔)
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ศ. กําหนด
มาตรา ๒๐ วาระการดํารงตําแหนง การพน จากตําแหน ง และการเลือกซอม
กรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ใหนํามาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช
บังคับ โดยอนุโลม
๑

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตฯิ ฉบับที่ ๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
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๗
การประชุมของ ก.ศ. ใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให ก.ศ. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล และการอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ การพัฒนา การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวน และ
การลงโทษทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการศาลยุติธรรม
(๒) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราชการ
ศาลยุติธรรม
(๓) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการศาลยุติธรรม
(๔) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของศาลยุติธรรม รวมทั้งกําหนดอัตราคาตอบแทนการจางดวย
(๕) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย
(๖) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกราชการศาลยุติธรรม
(๗) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการศาลยุติธรรม
(๘) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบ การแตงกาย และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นของลูกจาง
ของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๙) การกําหนดกิจการอื่นอันจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
เปนผูลงนาม และเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
มาตรา ๒๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการศาลยุติธรรมและการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
๒
(๑) การบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธ รรม
ใหประธานศาลฎีกาเสนอชื่อตอคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแลว ใหประธานศาลฎีกาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตอไป ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมมีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นไดเชนเดียวกับขาราชการตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
1

๒

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตฯิ ฉบับที่ ๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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๘
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวันที่ไดรับ
แตงตั้ง เวนแตประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีคําสั่งให
พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอรายชื่อตอ ก.ศ. เพื่อให
ความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ศ. แลว ใหประธานศาลฎีกาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ของ ก.ศ. นั้น ใหฟงความเห็นของ ก.บ.ศ. ประกอบการพิจารณาดวย
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ใหเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
มาตรา ๒๓ การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมนั้น ใหแตงตั้งจากบุคคล
ซึ่งโอนมาจากขาราชการตุลาการหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ ในกรณีที่เปนการแตงตั้งจากบุคคล
ซึ่ ง โอนมาจากข า ราชการตุ ล าการจะต อ งเสนอคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ให
ความเห็นชอบกอน และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลว ใหขาราชการตุลาการผูนั้นพน
จากตําแหนงขาราชการตุลาการ
มาตรา ๒๔ การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการศาลยุติธรรม ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา
"ก.พ." ให ห มายถึ ง ก.ศ. คํ า ว า "กระทรวง" ให ห มายถึ ง สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม และคํ า ว า
"ปลัดกระทรวง" ใหหมายถึงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๕ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรม ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใช
บังคับโดยอนุโลม
การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการศาลยุติธรรม ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ก.บ.ศ. จะวางระเบียบและวิธีการหักเงินเดือนของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ไวเปนเงิน
สะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินสะสมนั้นใหในอัตราไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภท
ประจําของธนาคารพาณิชย
เงินสะสมและดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ใหจายคืนหรือใหกูยืม เพื่อดําเนิน การตาม
โครงการสวัสดิการสําหรับขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.บ.ศ.กําหนด
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๙
มาตรา ๒๗ ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ศ. กําหนด
ในกรณี ที่มี เหตุ ที่จ ะต องจั ด ใหมี ห รือ ปรั บ ปรุง เงิน เพิ่ มค าครองชีพ ตามวรรคหนึ่ ง
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
มาตรา ๒๘ การโอนขาราชการศาลยุติธรรมไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการตามกฎหมายอื่นหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการโอนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่นหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการศาลยุติธรรม อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจโดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งทําความ
ตกลงกับเจาสังกัด และไดปฏิบัติตามระเบียบที่ ก.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการหรือคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นประเภทนั้น ๆ แลวแตกรณี
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โอน
มาเปนขาราชการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงระดับใดและใหไดรับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงเทาใด ให ก.ศ. เปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวา
ขาราชการศาลยุติธรรมที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอน
มาเปน ขาราชการศาลยุติธ รรมตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติห นาที่
ราชการมาเปนขาราชการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได
มาตรา ๒๙ ใหขาราชการตุลาการซึ่งโอนไปเปนขาราชการศาลยุติธรรมไดรับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามอัตราตามตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับแตงตั้ง
โดยใหปรับเขากับอัตราเงินเดือนเดียวกันของขาราชการศาลยุติธรรม หากไมมีอัตราเงินเดือน
เดียวกันใหปรับเขากับอัตราเงินเดือนที่สูงกวาถัดขึ้นไป และหากเงินเดือนที่ไดรับอยูกอนแตงตั้ง
สูงกวาอัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับที่ไดรับแตงตั้งก็ใหปรับเขากับอัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับ
ที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๓๐ ขาราชการศาลยุติธรรมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
ใหข าราชการศาลยุติ ธ รรมเปน ข าราชการตามกฎหมายว าดว ยกองทุน บําเหน็ จ
บํานาญขาราชการ
มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
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๑๐
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีแ ละการเงิน
ทุ ก ประเภทของศาลยุ ติ ธ รรมและสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมแล ว ให เ สนอผลการสอบบั ญ ชี ต อ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
มาตรา ๓๒ ใหสํานักงานศาลยุติธรรมเสนองบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ จั ด สรรเป น เงิ น อุ ด หนุ น ศาลยุ ติ ธ รรมและสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมไว ใ นร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปห รือรางพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม เติม แลวแตกรณี
ในการนี้ คณะรัฐ มนตรีอาจทําความเห็น เกี่ยวกับ การจัด สรรงบประมาณของศาลยุติธ รรม และ
สํานักงานศาลยุติธรรมไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได และในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของอาจขอให
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือผูซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายเขาชี้แจง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๓๓ คําวา “กระทรวงยุติธรรม” “รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม” และ
“ปลัดกระทรวงยุติธรรม” ตามกฎหมายอื่นเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารงานศาลยุติธรรมที่มีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหหมายความถึง “สํานักงานศาลยุติธรรม” “ประธานศาลฎีกา” และ
“เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม” ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาว า กฎหมายใดเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ ไม
ใหเปนไปตามที่ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกําหนด
การอางถึงตําแหนง หรือสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธ รรมไมวาจะเรียกชื่อ
อยางไรตามกฎหมายอื่นที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหมายความถึงตําแหนงหรือ
สวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุตธิ รรมที่รบั ผิดชอบงานในลักษณะเดียวกันตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศ. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๔ ใหป ลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูชวยปลัด
กระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ ผูอํานวยการกอง
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการกองในสํานักงานสงเสริมงานตุลาการและจาศาล
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม หรือตําแหนงอื่นในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
ตามที่ประธานศาลฎีกากําหนดจนกวาจะมีการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว
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๑๑
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจัดใหมีการเลือก
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐ และกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๘
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ประธานศาลฎีกากําหนด
เมื่อไดดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ ง แลว ใหก รรมการบริห ารศาลยุติ ธ รรมเสนอชื่ อ
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมตอคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อใหความเห็นชอบตาม
มาตรา ๒๒ (๑) ภายในหกสิบวันนับแตวันครบกําหนดหกสิบวันตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๖ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม ยกเวนในสวนที่เกี่ยวกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไปเปนของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม และใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และของเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
ยุติธรรม เวนแตที่เกี่ยวกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไปเปนของประธานศาลฎีกา
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมและของเจาหนาที่สํานักงานศาลยุติธรรมแลวแตกรณี
ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรมไปเปนของสํานักงานศาลยุติธรรม เวนแตที่เปนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
การโอนข า ราชการ ลู ก จ า ง และเงิ น งบประมาณของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงยุ ติ ธ รรมไปเป น ของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ให เ ป น ไปตามที่ ป ระธานศาลฎี ก าและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตกลงกัน
การโอนตามมาตรานี้ใหหมายถึงการโอนมาในสวนที่เกี่ยวกับกิจการศาลยุติธรรม
ทั้งนี้ ตามที่ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตกลงกัน
มาตรา ๓๗ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวง
ยุติธรรมไปเปนของสํานักงานศาลยุติธรรม และใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ และของเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเปนของประธานศาลฎีกา เลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมและของเจาหนาที่สํานักงานศาลยุติธรรม
ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ
ของสํานักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเปนของสํานักงานศาลยุติธรรม
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๑๒
มาตรา ๓๘ พระราชกฤษฎีกาและประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
ราชการในสว นราชการในสั ง กัด กระทรวงยุติธ รรม ที่ไ ด ต ราหรือประกาศโดยอาศัยอํ านาจตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคง
ใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีประกาศ หรือ
ระเบียบ ก.บ.ศ. หรือประกาศหรือระเบียบ ก.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับแทน
มาตรา ๓๙ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง ที่ใช
บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา และการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และใหสํานักงานศาลยุติธรรม
มีอิสระในการบริห ารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนิน การอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สมควรดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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