
 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม  (ฉบบัที่  ๘) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ข้าราชการตุลาการให้ได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในศาลฎีกา 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 (ก) ประธานศาลฎีกา  ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๕ 
 (ข) รองประธานศาลฎีกา  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  และผู้พิพากษาศาลฎีกา  

ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๔  ขั้นสูงสุด 
(๒) ในศาลอุทธรณ์ 
 (ก) ประธานศาลอุทธรณ์และประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๔  ขั้นสูงสุด 
 (ข) รองประธานศาลอุทธรณ์  รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 

ในศาลอุทธรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  และผู้พิพากษา 
ศาลอุทธรณ์ภาค  ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น ๓ - ๔  

(๓) ในศาลชั้นต้น 
 (ก) อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๓  แต่ในกรณี 
ที่เห็นสมควร  ก.ต.  จะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการซึ่งได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๔   
ขั้นสูงสุด  หรือชั้น  ๔  ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  หรือรองอธิบดี 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ที่ได้รับต าแหน่งดังกล่าวได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  
และผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าที่ได้รับอยู่เดิม 

 (ข) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๒ - ๓  โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่ า
ของชั้น  ๒ 

 (ค) ผู้พิพากษาประจ าศาล  ให้ได้รับเงินเดือน  ชั้น  ๑  โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่ า
ของชั้น  ๑ 

(๔) ผู้ช่วยผู้พิพากษา  ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา  
โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่ าของต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 

ให้ข้าราชการตุลาการได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ข้าราชการตุลาการซึ่งด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  เมื่อเทียบกับ
ต าแหน่งใดก็ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามต าแหน่งนั้น” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรมท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

มาตรา ๕ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม  (ฉบับที่   ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรมได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่ม
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมในมาตรา  ๔  
และให้การได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 
 

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการตุลาการ 
 

ชั้นศาล ชั้นเงินเดือน ต าแหน่ง เงินเดือน 
(บาท/เดือน) 

เงินประจ าต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ศาลฎีกา 
 
 

 

๕ ประธานศาลฎีกา ๘๓,๐๙๐ ๕๕,๐๐๐ 
๔ รองประธานศาลฎีกา 

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
ประธานศาลอุทธรณ์ 
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 
รองประธานศาลอุทธรณ์ 
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 

๘๑,๙๒๐ 
 
 
 
 

๘๐,๕๔๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๒,๕๐๐ 

ศาลอุทธรณ์ 
 
 
 
 

 

 

๓ รองประธานศาลอุทธรณ์ 
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 

๗๖,๘๐๐ 
 
 
 

 

๔๑,๕๐๐ 
 
 
 

 

ศาลชั้นต้น 
 

อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 

๗๔,๓๖๐ ๓๐,๐๐๐ 

ศาลชั้นต้น ๒ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
 
 
 

๕๘,๓๗๐ 
๕๓,๒๐๐ 
๔๕,๘๙๐ 
๔๑,๔๑๐ 
๓๗,๑๑๐ 

๒๓,๓๐๐ 
 

๑ ผู้พิพากษาประจ าศาล 
 
 

๓๔,๒๑๐ 
๓๒,๐๘๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

 



 
 
 บัญชีอัตราเงินเดือนผู้ช่วยผู้พิพากษา 
 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
๒๖,๓๙๐ 
๒๕,๐๐๐ 

 
 บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
๑๐,๐๐๐ 

 
 บัญชีอัตราเงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรม 
 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
๓๔,๒๑๐ 
๓๒,๐๘๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม 
 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ 
และค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น  โดยก าหนดให้ถือว่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรมได้รับไปแล้วตั้ งแต่วันที่   ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับการปรับเพ่ิมตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม   และให้การได้รับเงินเพ่ิม 
ค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑


