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คํานํา
ชุดคู่มือเตรี ยมสอบความรู ้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ ายวิชาการของสถาบันได้เรี ยบ
เรี ยงขึ้น เพื่อให้ผสู ้ มัครสอบใช้สาํ หรับเตรี ยมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้
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ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จดั ทําหนังสื อ
เล่มนี้ข้ ึนมา ภายในเล่มเป็ นมี พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติ
และความรู ้ที่กาํ หนดในการสอบแข่งขัน พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคําเฉลยอธิ บาย
มาจัดทําเป็ นหนังสื อชุดนี้ข้ ึน เพื่อให้ผทู ้ ี่สอบได้เตรี ยมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทํา
ข้อสอบ
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ท้ายนี้ คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การ
สนับสนุ นและมีส่วนร่ วมในการจัดทําต้นฉบับนี้ ทําให้หนังสื อเล่มนี้ สามารถสําเร็ จขึ้นมาเป็ น
เล่ มได้ พร้อมกันนี้ คณะผูจ้ ดั ทําขอน้อมรั บข้อบกพร่ องใด ๆ อันเกิ ดขึ้ นและยินดี รับฟั งความ
คิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพื่อที่จะนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้ดียง่ิ ขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน
ฝ่ ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

www.thebestcenter.com

สารบัญ
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ศาลยุติธรรมมีความเป็ นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยมี
พระ มหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขเป็ นผูท้ รงพระราชอํานาจในการวินิจฉัยชี้ ขาดคดีความให้แก่ราษฎรโดยยึดหลัก
"คัมภีร์พระธรรมศาสตร" ของอินเดีย ต่อมาเมื่อพระองค์มีราช กิ จมากขึ้นไม่สามารถวินิจฉัยชี้ ขาดคดีความ
ด้วยพระองค์เองได้จึงทรงมอบพระราชอํานาจ นี้ให้แก่พราหมณ์ปุโรหิ ตผูม้ ีความรู ้ช่วยวินิจฉัยคดีต่าง ๆ แทน
พระองค์ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกได้โปรดฯให้มีการตรวจ
ชําระกฎหมายที่มีมาแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาโดยนํามาปรับปรุ ง และบัญญัติข้ ึนใหม่เรี ยกว่า "กฎหมายตราสาม
ดวง"ศาลในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นมีอยูม่ ากมายหลายศาลกระจายกันอยูต่ ามกระทรวงกรมต่าง ๆและ
มี ห น้า ที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ต่ า งพระเนตรพระกรรณแทนพระมหากษัตริ ย ์ต่ อ มาเมื่ อ บ้า นเมื อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ ลัทธิ ชาวตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาทําให้ระบบ การศาลไทย
มีการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นอาจเป็ นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชาติตะวันตกได้ จึงมีการปฏิรูประบบการ
ศาลไทยขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระองค์ทรงมีบทบาทในการวางรากฐาน
ระบบการศาลยุติธรรมโดยได้รวมศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงกรมต่าง ๆ ให้มารวมไว้ในที่แห่ ง
เดี ย วกันเพื่อให้ก ารพิ จารณาพิ พ ากษาคดี ดาํ เนิ นไปด้วยความรวดเร็ ว ถู ก ต้อง เหมาะสมไม่ ทาํ ให้ราษฎร
เดือดร้อน และในโอกาสที่กรุ งเทพมหานครมีอายุครบ 100 ปี ซึ่ งตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2425
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินทางขบวนพยุหยาตรามาวางศิลาก่อพระฤกษ์
อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม และทรงโปรดฯ ให้จารึ กพระราชปรารภในการจัดตั้งศาลยุติธรรมไว้ในแผ่นเงิน
ซึ่ งเรี ยกว่า"หิ รัญบัตร" มีความกว้าง 9.5 ซ.ม. ยาว 37.2 ซ.ม. จํานวน 4 แผ่น ฝังอยูใ่ ต้อาคารศาลสถิตย์
ยุติธรรมบนแผ่นเงินจารึ กด้วยอักษรไทยที่สวยงามและทรงคุณค่ามาก แสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายใน
การปกครองแผ่นดิ นว่ามีพระราชประสงค์ให้ต้ งั ศาลขึ้นเพื่อทําหน้าที่วินิจฉัยชี้ ขาดอรรถคดี ทรงเล็งเห็นว่า
บ้านเมืองจะอยู่ดว้ ยความสงบสุ ขร่ มเย็นต้องอาศัยการศาลเป็ นสําคัญจึงทรงจัดระบบกฎหมายและระเบียบ
ทางการศาลขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของชาติตะวันตก โดยมีกรมหลวงพิชิตปรี ชากรและพระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็ นกําลังสําคัญในการแก้ไขกฎหมายและปฏิรูประบบการศาลยุติธรรมให้
เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ศาลจึงเป็ นสถาบันที่ประสิ ทธิ์ ประสาทความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนสื บมาตราบเท่าทุกวันนี้ และในโอกาสที่กรุ งเทพมหานครครบรอบ 220 ปี ซึ่ งตรงกับศาลยุติธรรม
ครบรอบ120 ปี ในปี พ.ศ. 2545สํานักงานศาลยุติธรรมจึงร่ วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมาย
เหตุ ข้ ึนเพื่อเป็ นการน้อมรําลึ กถึ ง พระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม จึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็ น "วันศาล
ยุติธรรม"
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ศาลยุติธรรม (The Court of Justice) เป็ นศาลที่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีท้งั ปวง เว้นแต่คดี
ที่รัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายบัญญัติให้อยูใ่ นอํานาจของศาลอื่น
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบญั ญัติเป็ นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญหรื อตามกฎหมายอื่น
ศาลชั้นต้ น ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุ งเทพใต้ ศาล
อาญาธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลนั้นกําหนดให้เป็ น
ศาลชั้นต้น เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย
o ศาลแพ่ ง เป็ นศาลยุติธรรมชั้นต้นซึ่ งมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอื่นใดที่
มิได้อยูใ่ นอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพ่งมีเขตตลอดท้องที่กรุ งเทพมหานคร นอกจาก
ท้องที่ที่อยูใ่ นเขตของศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลยุติธรรม
อื่นตามที่พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลนั้นกําหนดไว้ ในกรณี ที่มีการยืน่ ฟ้ องคดีต่อศาลแพ่ง และ
คดีน้ นั เกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่ง ศาลแพ่งอาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรื อมี
คําสัง่ โอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอํานาจ
o ศาลอาญา เป็ นศาลชั้นต้นซึ่ งมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี อาญาทั้งปวงในเขตท้องที่
กรุ งเทพมหานคร นอกจากท้องที่ที่อยูใ่ นเขตของศาลอาญากรุ งเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี และ
ศาลจังหวัดมีนบุรี แต่บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาลอาญานั้นจะยืน่ ฟ้ องต่อศาลอาญาก็
ได้ ทั้งนี้อยูใ่ นดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้ อง
เช่นนั้นก็ได้ เว้นแต่คดีน้ นั จะโอนมาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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•

ที่ทาํ การศาลอาญา อยูท่ ี่ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
• ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค
• ศาลฎีกาซึ่ งเป็ นศาลยุติธรรมสู งสุ ด ที่มีอยูเ่ พียงศาลเดียว
✰ สํ านักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานศาลยุติธรรม เป็ นองค์กรอิสระที่ดูแลงานธุ รการของศาลยุติธรรม มีฐานะเป็ นนิติบุคคล มี
อิสระในการบริ หารงานบุคคลการงบประมาณและการดําเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีเลขาธิ การ
สํานักงานศาลยุติธรรมเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
การแต่งตั้งเลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม

คู่มือสอบเจ้ าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํ านักงานศาลยุติธรรม
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คุณธรรมของศาลยุติธรรม “ซื่อสั ตย์สุจริต ปราศจากอคติ เป็ นกลาง เทีย่ งธรรม”
นโยบายประธานศาลฎีกา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
“อํานวยความยุติธรรมให้ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล”
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๑. ด้ านการคุ้มครองสิ ทธิของประชาชน
๑.๑ มุ่งอํานวยความยุติธรรมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ ว และทัว่ ถึง
๑.๒ พัฒนากระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
พิเศษให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม
๑.๓ พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ อาทิ คดีผบู ้ ริ โภค
คดีสิ่งแวดล้อม และคดีเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมตามลักษณะแห่งคดี
๑.๔ ส่ งเสริ มการระงับข้อพิพาททางเลือก อาทิ การไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ อันเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกเพื่อระงับหรื อยุติขอ้ พิพาทด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่ าย
๑.๕ เร่ งรัดการพิจารณาคดีในศาลสู ง และส่ งเสริ มระบบการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง
และครบองค์คณะ
๑.๖ ดําเนิ นการจัดตั้งศาลเพื่อกระจายความยุติธรรมให้ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
๑.๗ สร้างและปรับปรุ งอาคารศาลให้เพียงพอต่อการรองรับภารกิจในการอํานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน
๒. ด้ านการพัฒนาบุคลากร และระบบงานของศาลยุติธรรม
๒.๑ สร้างจิตสํานึกของบุคลากรในการอํานวยความยุติธรรม โดยคํานึงถึงเป้ าหมายเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่และส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาตนเอง
โดยการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับการอํานวยความยุติธรรมให้
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
๒.๒ สนับสนุนให้ผพู ้ ิพากษามีทกั ษะและความรู ้เชี่ยวชาญ เข้าใจบริ บทของสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถปรับใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม
๒.๓ เสริ มสร้างการบริ หารงานบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
๒.๔ ปรับปรุ งโครงสร้างและอัตรากําลังข้าราชการศาลยุติธรรมให้สอดคล้องกับภารกิจของ
ศาลยุติธรรม
๒.๕ นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการบริ หารจัดการทัว่ ทั้งองค์กร สร้างระบบเครื อข่าย

คู่มือสอบเจ้ าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํ านักงานศาลยุติธรรม
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วิสัยทัศน์
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เชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก พร้อมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ศาล
ยุติธรรมสามารถอํานวยความยุติธรรมและให้บริ การแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
๒.๖ ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิ ภาพคุม้ ค่า และบรรลุเป้ าหมาย
๒.๗ ปรับปรุ งกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อการอํานวยความยุติธรรม เร่ งรัดการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู ้
๒.๘ เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออํานวย
ความยุติธรรมสู่ ประชาชน
๓. ด้ านการพัฒนาเพือ่ รองรั บการเปลีย่ นแปลงในระดับสากล
๓.๑ เสริ มสร้างความร่ วมมือทางการศาล การยุติธรรม ความร่ วมมือทางวิชาการและ
กฎหมายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ รวมถึงการยกระดับสถานะและ
บทบาทของศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ
๓.๒ พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงบริ บทด้าน
การต่างประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน

✰

พันธกิจ

EX
A

" ศาลยุติธรรมเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจตุลาการในการดํารงอํานาจอธิ ปไตย และรักษาความสงบเรี ยบร้อยของ
สังคมโดยการอํานวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ ว เป็ นธรรม และมีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ทั้งมุ่งนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่ายภายใน ปี พ.ศ. 2560 "

1.การอํานวยความยุติธรรมมีมาตรฐานระดับสากล พิจารณาพิพากษาคดีดว้ ยความถูกต้อง รวดเร็ ว

และเป็ นธรรม ระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม เช่น การไกล่เกลี่ย และการ
อนุญาโตตุลาการ เป็ นต้น มีการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค
2.การกระชับความร่ วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่ วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคอาเซี ยน และระดับนานาชาติ
3.การให้บริ การการเรี ยนรู ้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย และการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
ที่มีมาตรฐานระดับสากล
4.การสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และการให้บริ การ ประชาชนที่
มีคุณภาพสู งสุ ด

คู่มือสอบเจ้ าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํ านักงานศาลยุติธรรม
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ตราสั ญลักษณ์ ศาลยุตธิ รรม

✰ คําอธิบายความหมายของตราสั ญลักษณ์
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๑. ลักษณะของตราสัญลักษณ์ เป็ นตรารู ปทรงกลม (ไม่จาํ กัดขนาด)
๒. องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ ดวงตราประกอบด้วยพระมหาพิชยั มงกุฎครอบอยูเ่ หนืออุณา
โลม และตราพระดุลพาหตั้งอยูบ่ นพานสองชั้นมีพระแท่นรองรับพาน โดยมีครุ ฑจับนาคทูนไว้เหนือศีรษะ
ล้อมรอบด้วยดอกบัวเก้าดอก เป็ นดอกบัวตูมแปดดอก และดอกบัวบานหนึ่งดอก
๓. ความหมาย
๓.๑ พระมหาพิชยั มงกุฎครอบอยูเ่ หนื ออุณาโลม หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๓.๒ ดอกบัว หมายถึง ความบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง และทั้งหมดมี ๙ ดอก หมายถึง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙
๓.๓ ตราดุลพาหตั้งอยูบ่ นพานสองชั้นมีพระแท่นรองรับพานอีกทอดหนึ่ง หมายถึง ความ
ยุติธรรมตั้งอยูบ่ นรากฐานอันมัน่ คง
๓.๔ ครุ ฑจับนาค หมายถึง แผ่นดิน
ความหมายรวม คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ผูพ้ ระราชทานความบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรมทัว่ ทั้ง
แผ่นดิน

.................................................
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมและทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. ๒๕๔๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นปี ที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
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โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ผูม้ ีอาํ นาจจะใช้หรื อกระทําการใดให้
เป็ นการกระทบกระเทือนอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ ิพากษาในศาลยุติธรรมมิได้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ ายตุลาการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
“ข้ าราชการตุลาการ” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
“ข้ าราชการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการธุ รการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
“ประธานศาลอุทธรณ์ ” หมายความว่า อธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
“กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า กรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
“คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
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“ก.บ.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
“สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” หมายความว่า สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนกลาง สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ของศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๕ ให้มีสาํ นักงานศาลยุติธรรมเป็ นส่ วนราชการที่เป็ นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็ น
นิติบุคคล
การแบ่งส่ วนราชการภายในของสํานักงานศาลยุติธรรมและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
ส่ วนราชการนั้น ให้ทาํ เป็ นประกาศ ก.บ.ศ.
ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ สํานักงานศาลยุติธรรมมีอาํ นาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานธุ รการของศาลยุติธรรม งาน
ส่ งเสริ มงานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง
เสริ มสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรา ๗ ให้สาํ นักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําศาลยุติธรรมทุกแห่งให้เพียง
พอที่จะรับผิดชอบงานธุ รการ งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผพู ้ ิพากษา รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ
ส่ วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย
จํานวนและระดับของเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่ ก.ศ. กําหนดโดยความ
เห็นชอบของประธานศาลฎีกา
ในกรณี ที่ ก.บ.ศ. เห็นว่า ศาลยุติธรรมแห่งใดมีจาํ นวนเจ้าหน้าที่ประจําศาลยุติธรรมที่
เหมาะสมเพียงพอจะจัดตั้งเป็ นหน่วยงานประจําศาลยุติธรรม ให้ ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของประธานศาล
ฎีกามีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้มีสาํ นักงานประจําศาลยุติธรรมแห่งนั้น โดยมีหวั หน้า
สํานักงานเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบก็ได้
มาตรา ๘ ให้มีเลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมเป็ นข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรงต่อ
ประธานศาลฎีกา มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึ่ งราชการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมเป็ นผูช้ ่วยสัง่ และปฏิบตั ิ
ราชการ
ในกิจการของสํานักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิ การสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็ นผูแ้ ทนของสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อการนี้ เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดปฏิบตั ิราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๙ ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ทาํ งานประจําในศาลยุติธรรมต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งของผู้
พิพากษาในศาลยุติธรรมแห่งนั้นซึ่ งสัง่ ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี และการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งของข้าราชการศาล
ยุติธรรมที่ทาํ งานประจําในศาลยุติธรรม ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของข้าราชการศาลยุติธรรมนั้นดําเนิ นการให้
สอดคล้องกับผลการประเมินผลงานที่ผพู ้ ิพากษาซึ่ งเป็ นหัวหน้าในศาลยุติธรรมแห่งนั้นจัดทําขึ้น
มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรี ยกโดยย่อ
ว่า “ก.บ.ศ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกาเป็ นประธานกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
(๒) กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมซึ่ งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยผู ้
พิพากษาเป็ นผูเ้ ลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้
(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดาํ รงตําแหน่งในศาลฎีกาในตําแหน่งที่
ไม่ต่าํ กว่าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา จํานวนสี่ คน
(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดาํ รงตําแหน่งในศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาคในตําแหน่งที่ไม่ต่าํ กว่าผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์หรื อผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จํานวนสี่ คน
(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผูม้ ีอาวุโสสู งสุ ดหนึ่งร้อยคนแรกที่ดาํ รง
ตําแหน่งในศาลชั้นต้นและซึ่ งมิใช่ขา้ ราชการตุลาการที่ดาํ รงตําแหน่งผูพ้ ิพากษาอาวุโส จํานวนสี่ คน
(๓) กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร
หรื อด้านการบริ หารและการจัดการ ซึ่ งประธานกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมและกรรมการบริ หารศาล
ยุติธรรมตาม (๒) เป็ นผูเ้ ลือกจากบุคคลซึ่ งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการตุลาการหรื อข้าราชการศาลยุติธรรม
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่ คน
ให้ผซู ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและข้าราชการตุลาการซึ่ งได้รับ
คําสั่งให้ไปช่วยราชการในศาลอื่นมีสิทธิ ได้รับเลือกเป็ นกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมในชั้นศาลซึ่ ง
ข้าราชการตุลาการผูน้ ้ นั มีเงินเดือนอยูใ่ นขั้นของศาลนั้นในขณะที่จดั ให้มีการเลือก
ให้เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมเป็ นเลขานุการ และให้รองเลขาธิ การสํานักงานศาล
ยุติธรรม ที่เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ห้ามมิให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็ นกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมในคราวเดียวกัน
มาตรา ๑๑ กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓) ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสี่ สิบปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

คู่มือสอบเจ้ าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํ านักงานศาลยุติธรรม

9

......................................................................................................................................................................................................................................................

EX
A

M
PL
E

(๔) ไม่เป็ นสมาชิกหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
(๖) ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสั่งให้พกั ราชการหรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมหรื อตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๘) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๙) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมหรื อตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๒ กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระต้องปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการบริ หารศาล
ยุติธรรมพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการในกรณี ที่เป็ นกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมตาม
มาตรา ๑๐ (๑) และ (๒)
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในกรณี ที่เป็ นกรรมการบริ หาร
ศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓)
ในกรณี เป็ นที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ให้ ก.บ.ศ. เป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ ขาด
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่างลงไม่วา่ เพราะเหตุใดและ
วาระการอยูใ่ นตําแหน่งที่วา่ งลงนั้นเหลือไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวัน ให้เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมแทนตําแหน่งที่วา่ งภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
ตําแหน่งดังกล่าวว่างลงและให้ผไู ้ ด้รับเลือกอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
มาตรา ๑๕ การประชุมของ ก.บ.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถ้าประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจมาประชุมได้ ให้
กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถ้ากรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา ห้ามมิให้ผนู้ ้ นั
ร่ วมประชุมหรื อลงมติในเรื่ องนั้น แต่หากผูน้ ้ นั ได้เข้าประชุมอยูก่ ่อนแล้วและการไม่มีสิทธิ ร่วมประชุมและ
ลงมติน้ นั เป็ นการชัว่ คราว ก็ให้นบั ผูน้ ้ นั เป็ นองค์ประชุมในเรื่ องนั้นด้วย
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ให้ ก.บ.ศ. มีอาํ นาจวางระเบียบว่าด้วยการประชุมได้
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่างลงไม่วา่ เพราะเหตุใด และมี
ความจําเป็ นที่จะต้องดําเนิ นการโดยรี บด่วน ก็ให้กรรมการจํานวนเท่าที่มีอยูด่ าํ เนินการต่อไปได้ แต่ถา้
กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมที่เหลืออยูม่ ีจาํ นวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ดาํ เนินการ
เลือกกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมเพิม่ ขึ้นโดยเร็ ว และในระหว่างนั้น ก.บ.ศ. จะดําเนิ นการใดไม่ได้
มาตรา ๑๗ ก.บ.ศ. มีอาํ นาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริ หารราชการศาลยุติธรรมในส่ วน
ที่เกี่ยวกับงานบริ หารราชการและงานธุ รการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผน และประเพณี ปฏิบตั ิของทางราชการศาลยุติธรรม โดยให้มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ออกระเบียบหรื อประกาศ หรื อมีมติเพื่อการบริ หารราชการศาลยุติธรรมในส่ วนที่
เกี่ยวกับงานบริ หารราชการและงานธุ รการของสํานักงานศาลยุติธรรม ให้เป็ นไปตามนโยบายของประธาน
ศาลฎีกา รวมทั้งมีอาํ นาจยับยั้งการบริ หารราชการของศาลยุติธรรม หรื อสํานักงานศาลยุติธรรมที่ไม่เป็ นไป
ตามระเบียบ ประกาศ หรื อมติน้ นั ด้วย
(๒) ให้ความเห็นชอบในการเสนอร่ างกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารราชการและการอํานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนของศาลยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในการบริ หารราชการของ
ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๒
(๔)พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริ หารจัดการงบประมาณและการพัสดุของศาล
ยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม
(๕) การกําหนดวันทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการ
ลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๖) กําหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายใดเพื่อใช้ในการบริ หารราชการศาล
ยุติธรรม รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทําและใช้ตรา สัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายนั้นไว้ดว้ ย
(๗) แต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลให้ทาํ การใดๆ แทน และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรื อ
ค่าตอบแทนให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้ง
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(๘) กํากับดูแลการบริ หารราชการศาลยุติธรรมให้เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
นี้หรื อกฎหมายอื่น
(๙) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของ ก.บ.ศ.
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มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรี ยกโดยย่อว่า “ก.ศ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลอุทธรณ์เป็ นประธาน รองประธานศาลฎีกาซึ่ งมีอาวุโสสู งสุ ด เลขาธิ การ
ก.พ. และเลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นศาลละ
หนึ่งคน
(๓) ข้าราชการศาลยุติธรรมผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ประเภทอํานวยการ หรื อประเภทบริ หาร ยกเว้นผูด้ าํ รงตําแหน่ง
เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่ งได้รับเลือกจากข้าราชการศาลยุติธรรมที่ดาํ รงตําแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยการ ระดับต้นขึ้นไป และ
ประเภทบริ หาร ระดับต้นขึ้นไป จํานวนห้าคน และ
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาองค์กร ด้านการบริ หารงานบุคคล หรื อด้านการบริ หาร
และการจัดการ ซึ่ งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการตุลาการหรื อข้าราชการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ ก.บ.ศ. กําหนด ซึ่ งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็ นผูเ้ ลือกจํานวนไม่เกินสาม
คน
ให้ ก.ศ. แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมเป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้กรรมการข้าราชกาศาลยุติธรรมตาม (๒) (๓) และ (๔) ของมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่หรื อครบวาระ แล้วแต่กรณี
พ.ศ. 2558 )

(ความในมาตรา ๑๘ ได้แก้ไขเพิม่ เติมในพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3)

มาตรา ๑๙ การเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๘ (๓) และ (๔) ให้
เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ศ. กําหนด
มาตรา ๒๐ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการเลือกซ่อมกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้นาํ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การประชุมของ ก.ศ. ให้นาํ มาตรา ๑๕ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๒๑ ให้ ก.ศ. มีอาํ นาจออกระเบียบหรื อประกาศเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลและ
การอื่นของสํานักงานศาลยุติธรรม ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ การพัฒนา การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจาก

คู่มือสอบเจ้ าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํ านักงานศาลยุติธรรม

12

......................................................................................................................................................................................................................................................

EX
A

M
PL
E

ราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินยั การสอบสวน และการลงโทษทางวินยั
การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษสําหรับข้าราชการศาลยุติธรรม
(๒) การรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ิราชการแทนในตําแหน่งของข้าราชการศาล
ยุติธรรม
(๓) การกําหนดเครื่ องแบบและการแต่งกายของข้าราชการศาลยุติธรรม
(๔) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อเป็ นผูช้ าํ นาญการเฉพาะด้าน อัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของศาลยุติธรรม รวมทั้งกําหนดอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๕) การแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๖) การจัดสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์อื่นแก่ขา้ ราชการศาลยุติธรรม
(๗) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลยุติธรรม
(๘) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งการ
กําหนดเครื่ องแบบ การแต่งกาย และการจัดสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างของสํานักงานศาล
ยุติธรรม
(๙) การกําหนดกิจการอื่นอันจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล
ระเบียบหรื อประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเป็ นผูล้ ง
นาม และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๒๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการศาลยุติธรรมและการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ ่งั บรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งเลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรม ให้ประธานศาล
ฎีกาเสนอชื่อต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้ว ให้ประธานศาลฎีกาเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุและดําเนินการเพื่อทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีอาํ นาจดําเนิ นการทางวินยั
แก่ผนู ้ ้ นั ได้เช่นเดียวกับข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี นับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง
เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีคาํ สั่งให้พน้ จากตําแหน่ง
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองเลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมหรื อ
ตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ให้เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอรายชื่อต่อ ก.ศ. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ศ. แล้ว ให้ประธานศาลฎีกาเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุ และดําเนินการเพื่อทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.ศ. นั้น ให้ฟังความเห็นของ
ก.บ.ศ. ประกอบการพิจารณาด้วย
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(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิ การสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๒๓ การแต่งตั้งเลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมนั้น ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่ งโอนมา
จากข้าราชการตุลาการหรื อเคยเป็ นข้าราชการตุลาการ ในกรณี ที่เป็ นการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่ งโอนมาจาก
ข้าราชการตุลาการจะต้องเสนอคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้ขา้ ราชการตุลาการผูน้ ้ นั พ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
มาตรา ๒๔ การกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรื อนในส่ วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรื อนสามัญมาใช้บงั คับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง ก.ศ.
คําว่า “กระทรวง” ให้หมายถึงสํานักงานศาลยุติธรรม และ คําว่า “ปลัดกระทรวง” ให้หมายถึงเลขาธิ การ
สํานักงานศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๕ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ขา้ ราชการศาลยุติธรรม ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม ก.บ.ศ.
จะวางระเบียบและวิธีการหักเงินเดือนของข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมไว้เป็ นเงินสะสมก็ได้ โดยคิด
ดอกเบี้ยจากเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่าํ กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําของธนาคารพาณิ ชย์
เงินสะสมและดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายคืนหรื อให้กยู้ มื เพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนด
มาตรา ๒๗ ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ศ. กําหนด
ในกรณี ที่มีเหตุที่จะต้องจัดให้มีหรื อปรับปรุ งเงินเพิม่ ค่าครองชีพตามวรรคหนึ่ง ให้
เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
มาตรา ๒๘ การโอนข้าราชการศาลยุติธรรมไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อการโอนข้าราชการตาม
กฎหมายอื่น หรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการ
ศาลยุติธรรม อาจกระทําได้ถา้ เจ้าตัวสมัครใจโดยผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งทําความตกลงกับเจ้าสังกัด
และได้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ ก.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรื อคณะกรรมการ
พนักงานส่ วนท้องถิ่นประเภทนั้นๆ แล้วแต่กรณี
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็ น
ข้าราชการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ดาํ รงตําแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจํา
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ตําแหน่งเท่าใด ให้ ก.ศ. เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการศาล
ยุติธรรมที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรื อเวลาทํางานของผูท้ ี่โอนมาเป็ น
ข้าราชการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นั้นเป็ นเวลาราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมา
เป็ นข้าราชการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติน้ ีจะกระทํามิได้
มาตรา ๒๙ ให้ขา้ ราชการตุลาการซึ่ งโอนไปเป็ นข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งตามอัตราตามตําแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้ปรับเข้ากับอัตรา
เงินเดือนเดียวกันของข้าราชการศาลยุติธรรม หากไม่มีอตั ราเงินเดือนเดียวกันให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนที่
สู งกว่าถัดขึ้นไป และหากเงินเดือนที่ได้รับอยูก่ ่อนแต่งตั้งสู งกว่าอัตราเงินเดือนสู งสุ ดของระดับที่ได้รับ
แต่งตั้งก็ให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนสู งสุ ดของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๓๐ ข้าราชการศาลยุติธรรมมีสิทธิ ได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรื อน
ให้ขา้ ราชการศาลยุติธรรมเป็ นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
มาตรา ๓๑ ให้สาํ นักงานศาลยุติธรรมเป็ นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทาํ การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๓๒ ให้สาํ นักงานศาลยุติธรรมเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
จัดสรรเป็ นเงินอุดหนุ นศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมไว้ในร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี หรื อร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรี อาจทํา
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรมไว้ในรายงานการเสนอ
ร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
และในการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าว คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรื อ
คณะกรรมาธิ การที่เกี่ยวข้องอาจขอให้เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมหรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การสํานักงานศาล
ยุติธรรมมอบหมายเข้าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ คําว่า “กระทรวงยุติธรรม” “รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง ยุติธรรม” และ “ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม” ตามกฎหมายอื่นเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริ หารงานศาลยุติธรรมที่มีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้
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88. การยืมหนังสื อราชการระหว่างส่ วนราชการ ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนิ นการยืมจะต้องเป็ นหัวหน้าส่ วน
ราชการตําแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก
ข.หัวหน้าฝ่ าย
ค.หัวหน้ากอง**
ง.รองอธิบดี
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ก.อธิ บดี
ข.ปลัดกระทรวง
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“ขอให้ ทุกท่านโชคดีในการสอบ”

