
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม  (ฉบบัที่  ๗)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  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 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งข้าราชการตุลาการได้กระท าโดยสุจริต   

ย่อมได้รับความคุ้มครอง” 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ข้าราชการตลุาการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง  

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  ตุลาการศาลทหาร  หรือเพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนญู  หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิน่  ให้ยื่นหนงัสือขอลาออกต่อประธานศาลฎีกาหรือ  ก.ต.  แล้วแต่กรณี  และให้การลาออก

มีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของวรรคสองของมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  เมื่อปรากฏว่าข้าราชการตุลาการนั้นขาดสัญชาติไทย  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๖  (๑๐)  หรือไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  ตุลาการศาลทหาร  

หรือต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน  ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล

เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา  เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม  และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ส าหรับข้าราชการ 

ตุลาการซึ่งด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง หรือผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ

ในศาลอื่นตามมาตรา  ๒๑  ให้มีสิทธิเลือกและได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นศาล 

ซึ่งข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีเงินเดือนอยู่ในชั้นศาลนั้นในขณะที่จัดให้มีการเลือก  ส่วนผู้พิพากษาอาวุโส  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ให้มีสิทธิเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นศาลที่ตนปฏิบัติหน้าที่  แต่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก  

เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๗ ให้ประธานศาลฎีกามีค าสั่งให้เลขานุการ  ก.ต.  เป็นผู้ด าเนินการจัดให้มี 

การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๖  (๒)  และ  (๓)  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์

และวิธีการเลือก  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

ศาลยุติธรรม 

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๖  

(๓)  หรือกระบวนการในการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๖  (๒)  และ  (๓)  

ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ  ก.ต.  เป็นผู้วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของ  ก.ต.  ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  ตุลาการศาลทหาร  ผู้ด ารงต าแหน่ง

ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือศาลอื่น   

หรือคณะกรรมการอัยการ” 

มาตรา ๑๑ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา  ๓๖  (๒ )   

แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่ งปฏิบัติหน้ าที่ 

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

มาตรา ๑๒ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา  ๓๖  (๓ )   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุ ลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๓๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ประธานศาลฎีกาด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามมาตรา  ๓๖  (๓)  ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน 

หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๑๘๘  วรรคสอง   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา

อรรถคดี  สมควรก าหนดความคุ้มครองผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระท าโดยสุจริต  

ประกอบกับมาตรา  ๑๙๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้ก าหนดหลักการใหม่ในเรื่ององค์ประกอบ

ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


