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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๖/๑ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ซึ่ ง ข้ า ราชการตุ ล าการได้ ก ระท าโดยสุ จ ริ ต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร หรือเพื่อดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานศาลฎีกาหรือ ก.ต. แล้วแต่กรณี และให้การลาออก
มีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคสองของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) เมื่อปรากฏว่าข้าราชการตุลาการนั้นขาดสัญชาติไทย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๖ (๑๐) หรือไปดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร
หรือตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายตุ ล าการศาลยุติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล
เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิ กความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในการเลื อกกรรมการตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมผู้ทรงคุ ณวุฒิ ตามวรรคหนึ่ ง (๒) ส าหรับข้าราชการ
ตุลาการซึ่งดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ
ในศาลอื่นตามมาตรา ๒๑ ให้มีสิทธิเลือกและได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นศาล
ซึ่งข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีเงินเดือนอยู่ในชั้นศาลนั้นในขณะที่จัดให้มีการเลือก ส่วนผู้พิพากษาอาวุโส
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ให้ มี สิ ท ธิ เลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธรรมในชั้ น ศาลที่ ต นปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แต่ ไม่ มี สิ ท ธิได้ รับ เลื อ ก
เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ า ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้ ป ระธานศาลฎี ก ามี ค าสั่ งให้ เลขานุ ก าร ก.ต. เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี
การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖
(๓) หรือกระบวนการในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓)
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ ก.ต. เป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของ ก.ต. ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์ก รอิสระตามรัฐธรรมนู ญ หรือ กรรมการในคณะกรรมการตุล าการศาลปกครองหรือศาลอื่ น
หรือคณะกรรมการอัยการ”
มาตรา ๑๑ ให้ ก รรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๖ (๒)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ า ราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๑๒ ให้ ก รรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๖ (๓)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
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ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะเข้ารับหน้าที่
ให้ ป ระธานศาลฎี ก าด าเนิ น การให้ มี การเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลยุติ ธรรมผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๓) ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ให้ แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๑๘๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี สมควรกาหนดความคุ้มครองผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทาโดยสุจริต
ประกอบกับมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กาหนดหลักการใหม่ในเรื่ององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

