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พระราชบญัญตั ิ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้) 
 

 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรบัประกอบการพิจารณา 

ของวุฒิสภา  
 
 
              อ.พ. ๑๘/๒๕๖๔ 



คํานํา 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และนําเสนอข้อมูลสําคัญที่จําเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวนัพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง
เบ้ืองต้น สําหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
จัดทําโดย 

 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  

 นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวชนิดาภา มงคลเลิศลพ นิติกรปฏิบัติการ 
 นางสาวกรรณิกา พัสระ วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวรัตติกาญต์ น้อยนวม เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๒  สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

ผลิตโดย 
กลุ่มงานการพิมพ์  สํานักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๒๔๒๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่านสมาชิกวุฒิสภา และผู้สนใจท่ีมีความประสงค์หรือต้องการท่ีจะศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมวุฒิสภา  
สามารถสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ 
ได้จากเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
      ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
 ๑. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................... ๑
 ๒. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................... ๕ 
  ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
   พ.ศ. ๒๕๔๓ (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับที่มีการแก้ไข)  
   กับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  ...................................... ๑๕ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
 ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
     (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)   
 ๑. การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ....................  - ๑ - 
 ๒. บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
  ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ...............................................................................  - ๓ - 

ภาคผนวก 
 : สําเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๔๒๒๗ 
   ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
   ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ..................................................................................  (๑) 
 : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  ...................................................................... (๓) 
 : บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
   ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) พร้อมสรุปผลการรับฟัง 
   ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)  
   พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการ)  
   และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ...................................  (๗)
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

สาระสําคญั 
ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อพิจารณา เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เพื่อกําหนดเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒) 
  เหตุผล 
  โดยที่ ปัจจุบันมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ และมิได้กําหนดให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งแล้ว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในส่วนที่เก่ียวกับการนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งและการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
รวมทั้งยกเลิกเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งกรณีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 



๒ 
 

 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจํานวน ๓ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๑ .  กํ าหนดให้พระราช บัญญัตินี้ มี ผล ใช้ บั ง คับตั้ งแต่ วั นถั ดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒ .  ปรับปรุงบทบัญญัติ เ ก่ียว กับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของข้าราชการตุลาการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐๑ (ร่างมาตรา ๓) ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๒.๑ การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
ที่ให้นําความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) หรือ (๘)๒ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

                                         
 ๑ รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีท่ี 
พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้นําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงทราบ” 
 

๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบแล้ว) มาตรา ๓ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๒  ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๓๓ วรรคสองและวรรคสี่ 
 (๓) พ้นจากราชการตามมาตรา ๘/๑ 
 (๔) โอนไปรับราชการฝ่ายอ่ืน 
 (๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 (๖) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๕ 
 (๗) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ 
 (๘) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
 การพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๘) ของข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้นําความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) (๔) (๕) หรือ (๗) ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือมี 
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง โดยให้มีผลต้ังแต่วันออกจากราชการหรือวันโอน แล้วแต่กรณี”” 



๓ 
 

 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

   ๑) ตาย  
   ๒) พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ตามมาตรา ๘/๑๓  
   ๓) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก  
  ๒.๒ การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
ที่ให้นําความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันออกจากราชการหรือวันโอน แล้วแต่กรณี มีกรณีตามมาตรา ๓๒ (๒) (๔) (๕) หรือ (๗)๔ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง 
และวรรคสี่๕   
   ๒) โอนไปรับราชการฝ่ายอื่น 
   ๓) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
   ๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือขาดคุณวุฒิหรือมิได้ประกอบวิชาชีพตามที่กําหนดในการสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
ตุลาการ ตามมาตรา ๓๔๖ หรือเม่ือประธานศาลฎีกาเห็นสมควรให้ข้าราชการตุลาการผู้ใดออกจาก
                                         
 ๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘/๑ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๘/๑ ข้าราชการตุลาการซ่ึงมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ท่ีข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์” 
 ๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒ ในหน้าท่ี ๒ 
 ๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๓ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๓๓  ข้าราชการตุลาการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ย่ืนหนังสือขอลาออก และเม่ือประธาน 
ศาลฎีกามีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกแล้ว ให้ข้าราชการตุลาการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันอนุญาต ในการนี้ ประธานศาลฎีกา
มีอํานาจท่ีจะยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกได้ หากเห็นว่ากรณีเป็นการจําเป็น 
เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ แต่ต้องแจ้งการยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกพร้อมท้ังเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเม่ือ 
ครบกําหนดเวลาท่ียับย้ังแล้วให้การลาออกมีผลต้ังแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับย้ัง 
 ถ้าประธานศาลฎีกาไม่ได้อนุญาตให้ลาออกและไม่ได้ยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีได้ขอลาออก ให้การลาออกมีผลเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนั้น 
 ในกรณีท่ีประธานศาลฎีกาประสงค์จะลาออก ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่ ก.ต. และเม่ือ ก.ต. ได้อนุญาตแล้วให้ถือว่า 
พ้นจากตําแหน่ง 
 ในกรณีท่ีข้าราชการตุลาการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร หรือเพ่ือดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
หรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ย่ืนหนังสือ
ขอลาออกต่อประธานศาลฎีกาหรือ ก.ต. แล้วแต่กรณี และให้การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีผู้นั้นขอลาออก” 
 ๖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๔ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๓๔  ข้าราชการตุลาการผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณวุฒิหรือมิได้ประกอบวิชาชีพ
ตามท่ีกําหนดในการสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรมท่ีใช้อยู่ในเวลาสมัครต้ังแต่วันสมัครเข้ารับราชการหรือต้ังแต่ก่อนได้รับการบรรจุ ให้ประธานศาลฎีกา 
ด้วยความเห็นชอบของ ก.ต. สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี
และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดย
สุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ” 



๔ 
 

 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรือเหตุรับราชการนานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามมาตรา ๓๕๗   
  ๒.๓ กําหนดให้การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการ กรณีผู้ช่วยผู้พิพากษา
ไม่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการต่อไป หรือเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษามาเป็นเวลาเกินกว่า
ระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ถึงหนึ่งปีแล้ว และผลของการศึกษาอบรมยังไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้ประธานศาลฎีกาด้วยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีอํานาจสั่งให้ออกจากราชการหรือดําเนินการเพื่อให้มี
การโอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมก็ได้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง๘ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องนําความ 
กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง 
  ๒.๔ ยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดให้วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนข้าราชการตุลาการ
ออกจากตําแหน่ง  
 

___________________________ 

                                         
 ๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๕ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๓๕  เม่ือประธานศาลฎีกาเห็นสมควรให้ข้าราชการตุลาการผู้ใดออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรือเหตุรับราชการนานตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้กระทําได้ 
ด้วยความเห็นชอบของ ก.ต. 
 การสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ แล้ว ให้กระทําได้
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เม่ือข้าราชการตุลาการนั้นถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและดําเนินการสอบสวนตามวิธีการที่บัญญัติ
ไว้ในส่วนท่ี ๒ ของหมวด ๕ และไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่ากระทําผิดท่ีจะต้องถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แต่เห็นว่า
ผู้นั้นมีมลทินหรือมัวหมองหากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
 (๒) เม่ือข้าราชการตุลาการน้ันบกพร่องต่อหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
หรือประพฤติตนไม่สมควรท่ีจะให้คงเป็นข้าราชการตุลาการต่อไป 
 (๓) เม่ือข้าราชการตุลาการนั้นเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้โดยสมํ่าเสมอ แต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ หรือ 
 (๔) เม่ือปรากฏว่าข้าราชการตุลาการนั้นขาดสัญชาติไทย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ (๑๐) 
หรือไปดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร หรือตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ” 
 ๘

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๕ บัญญติัไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๕  ผู้ ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ พิพากษาประจําศาล จะต้องเป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาและได้รับการศึกษาอบรมจากสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วตามระยะเวลาท่ีประธานศาลฎีกากําหนด 
โดยความเห็นชอบของ  ก .ต .  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ งปี และผลของการศึกษาอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความประพฤติ
เหมาะสม ท่ีจะ เป็ นผู้ พิ พากษา  ท้ั งนี้  ใ ห้ มีการประ เมิ นผลของการศึ กษาอบรมตามห ลัก เกณฑ์และ วิ ธี ก า ร 
ท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด 
 ในระหว่างการศึกษาอบรมตามวรรคหนึ่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้ใดไม่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
ต่อไป หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้ใดเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษามาเป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งถึงหนึ่งปีแล้ว  
และผลของการศึกษาอบรมยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้ประธานศาลฎีกา 
ด้วยความเห็นชอบของ ก.ต. มีอํานาจสั่งให้ออกจากราชการ หรือดําเนินการเพื่อให้มีการโอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมก็ได้” 



๕ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ 
 โดยที่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง 
เพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความ 
กราบบังคับทูลเพื่อทรงทราบ และมิได้กําหนดให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งแล้ว  
จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
ในส่วนที่เก่ียวกับการนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง  
และการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ รวมทั้งยกเลิกเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่ง 
กรณีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขกฎหมายด้านการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การกําหนดเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
 
๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งและวาระที่สอง 
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๙ 
  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

                                                 
 ๙ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ข้ันรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/ 
house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๑๑ 



๖ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล  
พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   หลักการคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อกําหนดเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการ 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒)  
   สําหรับเหตุผลที่จํ า เ ป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ  โดยที่ ปัจจุ บัน 
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงทราบ และมิได้กําหนดให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งแล้ว จึงสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในส่วนที่เก่ียวกับ
การนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งและการนําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ รวมทั้งยกเลิกเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งกรณีวุฒิสภามีมติ 
ให้ถอดถอนจากตําแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
   (๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของข้าราชการตุลาการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐๑๐ (ร่างมาตรา ๓) ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
    (๒.๑) การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ให้นําความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๓๒ 
(๑) (๓) หรือ (๘)๑๑ ดังต่อไปนี้ 
 
 
                                                 
 ๑๐ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑ ในหน้าท่ี ๒ 
 ๑๑ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒ ในหน้าท่ี ๒ 



๗ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

     ๑) ตาย 
     ๒) พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ตามมาตรา ๘/๑๑๒ 
     ๓) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
    (๒.๒) การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ให้นําความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อมีพระบรมราชโองการ๑๓ 
ให้พ้นจากตําแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกจากราชการหรือวันโอน แล้วแต่กรณี มีกรณีตาม 
มาตรา ๓๒ (๒) (๔) (๕) หรือ (๗)๑๔ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๓๓ 
วรรคสองและวรรคสี๑่๕ 
     ๒) โอนไปรับราชการฝ่ายอื่น 
     ๓) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร 
     ๔ )  ถู กสั่ ง ใ ห้ ออกจากราชการ เนื่ อ ง จ ากขาด คุณสม บัต ิ
หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณวุฒิหรือมิได้ประกอบวิชาชีพตามที่กําหนดในการสมัครเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตุลาการ ตามมาตรา ๓๔๑๖ หรือเม่ือประธานศาลฎีกาเห็นสมควรให้
ข้าราชการตุลาการผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ  
หรือเหตุรับราชการนานตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามมาตรา ๓๕๑๗ 

                                                 
 ๑๒ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓ ในหน้าท่ี ๒ 
 ๑๓ ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาตรา ๓ แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๓๒ ใช้คําว่า “ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง” ซ่ึงไม่ตรงกันกับ
ข้อความในร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มาตรา ๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๒๗/๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... มาตรา ๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๕/๑ และร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาตรา ๔ เพ่ิมความ 
เป็นมาตรา ๑๖/๑ ท่ีใช้คําว่า “ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง”  
 
 
 
 
 
 
 ๑๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒ ในหน้าท่ี ๒ 
 ๑๕ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๕ ในหน้าท่ี ๓ 
 ๑๖ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖ ในหน้าท่ี ๓ 
 ๑๗ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๗ ในหน้าท่ี ๔ 



๘ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

    (๒ .๓ )  กําหนดให้การพ้นจากตําแหน่งของข้ าราชการตุลาการ  
กรณีผู้ช่วยผู้พิพากษาไม่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการต่อไป หรือเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา
มาเป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง ถึงหนึ่งปีแล้ว และผลของ
การศึกษาอบรมยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้ประธานศาลฎีกา
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีอํานาจสั่งให้ออกจากราชการ 
หรือดําเนินการเพื่อให้มีการโอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมก็ได้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง๑๘ 
ทั้งนี้ โดยไม่ต้องนําความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทราบ หรือมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากตําแหน่ง๑๙ 

    (๒.๔) ยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดให้วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนข้าราชการ
ตุลาการออกจากตําแหน่ง 
  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   ภายหลั งจากที่ รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เค รืองาม )  ได้ เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   (๑) เนื่องจากอํานาจตุลาการเป็นส่วนหนึ่งในอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๒๐ ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงควรบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาหรือตุลาการด้วย เช่น ให้อํานาจรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทน 
ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่และอํานาจในการถอดถอนผู้พิพากษาหรือตุลาการ เพื่อให้อํานาจตุลาการ 
มีความยึดโยงกับประชาชน รวมทั้งเป็นการประกันความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม 
   (๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๐ เพราะเหตุใดจึงมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และนอกจากการแก้ไขเพิ่มเติม
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ อีกหรือไม่ เช่น การพ้นจากตําแหน่งของตุลาการศาลปกครอง 
หรือการพ้นจากตําแหน่งของตุลาการศาลทหาร 
                                                 
 ๑๘ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๘ ในหน้าท่ี ๔ 
 ๑๙ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๓ ในหน้าท่ี ๗ 
 ๒๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ บัญญัติไว้ ดังนี้ 

 “มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจน้ัน 
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” 



๙ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

   (๓) ระบบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมในประเทศไทยที่มีการแบ่งการสอบออกเป็น ๓ ประเภทตามวุฒิการศึกษา และมีการกําหนด 
สัดส่วนข้อสอบและคะแนนสอบของวิชากฎหมายและวิชาภาษาอังกฤษในการสอบแต่ละประเภทไว้
แตกต่างกัน ทั้งนี้ โดยปรากฏผลการสอบจากสถิติที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนของจํานวนผู้สมัครสอบ
กับผู้สอบผ่านข้อเขียนในแต่ละประเภทการสอบดังกล่าวแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงมีข้อสังเกตว่า
การแบ่งการสอบออกเป็น ๓ ประเภทดังกล่าวนั้น สร้างความเหลื่อมล้ําในการสอบเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวหรือไม่ 
   (๔) การละเมิดอํานาจศาล (Contempt of Court) คือ การกระทําใด ๆ  
ที่เป็นการก่อความรําคาญ ขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อศาลในระหว่างดําเนินกระบวนพิจารณา 
หรือการกระทําต่าง ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นการดูหม่ินศาล เป็นปฏิปักษ์ ขัดแย้ง หรือขัดขืนระเบียบปฏิบัติ  
หรือคําสั่งของศาล โดยบทบัญญัติเร่ืองการละเมิดอํานาจศาลในนานาประเทศมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่ถูกขัดขวางเท่านั้น แต่สําหรับ 
การตีความและใช้บังคับบทบัญญัติเร่ืองการละเมิดอํานาจศาลในประเทศไทยมีขอบเขตอย่างกว้าง 
และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  ๒.๑.๔ การตอบช้ีแจง 
   เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  
เครืองาม) ได้ตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลักการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเ ร่ืองเหตุ 
แห่งการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการโดยยึดโยงกับการใช้พระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย์ คือ ให้นําความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจาก
ราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
ซึ่งบทบัญญัติใดของกฎหมายจะขัดหรือแย้งไม่ได้ 
   ในปัจจุบันมีกฎหมายที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่ง 
ของข้าราชการตุลาการเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ แล้ว  
คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑  
มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ วรรคสอง๒๑ และปัจจุบันยังมีร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่น 
                                                 
 ๒๑ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ 
บัญญัติไว้ ดังนี้  
  “มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจาก
ตําแหน่ง เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๘) และ (๙) ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ”” 



๑๐ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการในทํานองเดียวกันอีกจํานวน ๓ ฉบับ 
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....๒๒ 
   อนึ่ง สําหรับการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ตําแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า นั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๘๐๒๓ ก็ได้บัญญัติเร่ืองการพ้นจากตําแหน่งไว้ในทํานองเดียวกันกับผู้พิพากษาและตุลาการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๐ ต่อไป 
   (๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้มีบทบัญญัติกําหนดให้อํานาจ
รัฐสภาในการถอดถอนผู้พิพากษาหรือตุลาการ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่สามารถ 
มีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว เนื่องจากจะทําให้บทบัญญัตินั้น 
เป็นอันใช้บังคับมิได้ 
  ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
   มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ 
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๕ เสียง ไม่รับหลักการ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน  
เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ มีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
   
 

                                                 
 ๒๒ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๓ หน้าท่ี ๗ 
 ๒๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๐ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “ มาตรา ๑๘๐  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตําแหน่งปลัดกระทรวง 
อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจาก
ราชการเพราะถูกลงโทษ” 



๑๑ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 
     ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=774 
 
     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585339 
 
     ๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll.php 
 
     ๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wareho
use_dll_x.php?aid=10082&mid=4349  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๒๔ 
 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง 
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (นายสุรสิทธิ์  
นิธิวุฒิวรรักษ์) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เรียงลําดับมาตรา 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตั้งแต่มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓  
และพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒๒๕ โดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคํา จึงเป็น 
อันจบการพิจารณาในวาระที่สอง ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 
 
 
 
     ๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=794 
 
 
     ๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10155&mid=4369 
 

 
 
  

                                                 
 ๒๔ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึก 
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/house-representatives-
documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕ ถึง ๗ ในหน้าท่ี ๑๒ และหน้าท่ี ๑๓ 
 ๒๕ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดไว้ว่า 
 “ข้อ ๑๓๒  เม่ือได้พิจารณาตามข้อ ๑๓๑ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาท้ังร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง  
และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจาก
เนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่” 



๑๓ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 
     ๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10154&mid=4369 
 

 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๐๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 
 
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติไว้ใน
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
  “๑. สํานักงานศาลยุติธรรมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ 
ในศาลชํานัญพิเศษต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา พร้อมทั้งควรประกาศหรือเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
ตลอดจนผู้ประเมินในกรณีดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้เกิดการประเมินผล 
อย่างเป็นธรรม 
  ๒. สํานักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
พฤติกรรมที่เป็นเหตุให้ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่ง ทั้งในกรณีถูกสั่งลงโทษ 
ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือกรณีอื่น ๆ โดยควรประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเพิ่มเติมอีกทางหน่ึง นอกจากการลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาตามกระบวนการปกติ เพื่อให้ศาลมีความเชื่อมโยงกับประชาชน รวมทั้ง 
มีการตรวจสอบจากสาธารณชนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ อันเป็น
เง่ือนไขสําคัญที่จะนํามาซึ่งความโปร่งใสและความไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบในภาพรวม” 



๑๔ 

 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
กับ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

                   
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 
 



 
 

๑๖ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๓๒  ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 

๓๓ วรรคสอง และวรรคสี่ 
(๓) พ้นจากราชการตามมาตรา ๘/๑ 
(๔) โอนไปรับราชการฝ่ายอื่น 
(๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย

ว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(๖) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๓๔ 

หรือมาตรา ๓๕ 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า “พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๒  ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 
๓๓ วรรคสอง และวรรคสี่ 
  (๓) พ้นจากราชการตามมาตรา ๘/๑ 
  (๔) โอนไปรับราชการฝ่ายอื่น 
  (๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (๖) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๕ 
  (๗) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ 



 
 

๑๗ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
(๗) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
(๘) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง 
การพ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้พิพากษาตาม (๑) ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถ้าเป็น
การพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง พระบรม
ราชโองการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันออกจากราชการ วันโอน หรือวันที่ถูก
ถอดถอนจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน  หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 

  (๘) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
  การพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๘) ของข้าราชการ
ตุลาการซึ่ ง มิใช่ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) (๔) (๕) หรือ (๗)  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกจากราชการหรือวันโอน แล้วแก่กรณี” 
 
 
 
 
................................................ 
     ..................................................... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบบัที่ ..)  

พ.ศ. ... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

 ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

โดยได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 

อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน 

และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน โดยสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....๒ ที่ผ่ำนกำรตรวจ

พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ได้ดังนี้ 

  กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

https://lawsurvey.coj.go.th เว็บไซต์ส ำนักงำนศำลยุติธรรม https://www.coj.go.th และเว็บไซต์

ส ำนักกฎหมำยและวิชำกำรศำลยุติธรรม https://jla.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 

๓ มีนำคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ ๑๖ วัน โดยมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๓๘ คน ซึ่งเป็นกำรแสดง

ควำมเห็นชอบด้วยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

   

  

 

 

                                                           
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มำตรำ ๗๗  ฯลฯ    ฯลฯ 
   ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 

อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกข้ันตอน เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับ
บริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ฯลฯ    ฯลฯ” 
๒ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม, “สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๔, https://lawsurvey.coj.go.th/Documents/result28.pdf. 

https://www.coj.go.th/
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 ๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

  กำรแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ท ำให้กฎหมำยมีควำมเป็นปัจจุบัน ไม่ขัดหรือแย้ง 

กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

 ๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 

  ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้มีกำรเปิดเผยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์

ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ผ่ำนเว็บไซต์ https://lawsurvey.coj.go.th เว็บไซต์

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม https://www.coj.go.th และเว็บไซต์ส ำนักกฎหมำยและวิชำกำรศำลยุติธรรม 

https://jla.coj.go.th 

 ๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

  ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว  

 ๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติ ระเบียบ

ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เห็นว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง แล้ว 

 

------------------------------ 
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บทวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อสังเกตของรา่งพระราชบัญญตัิ 

ระเบียบขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ (๘) 

ก าหนดให้วุฒิสภาสามารถมีมติให้ถอดถอนข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมได้ แต่รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย มิได้มีการบัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการถอดถอนบุคคลออกจาก

ต าแหน่งดังกล่าวไว้ ท าให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการตุลาการมีความไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐* ได้ก าหนดหลักเกณฑ์

เรื่องการน าความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงทราบในกรณีที่ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจาก

ต าแหน่งในกรณีถึงแก่ความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  

แต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ วรรคสอง บัญญัติให้

เฉพาะกรณีข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ้นจากต าแหน่งเพราะถึงแก่ความตาย

เท่านั้นที่ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ หากเป็นการพ้นจากต าแหน่งในกรณีอื่น ๆ ให้น าความ

กราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกจากราชการ 

วันโอน หรือวันที่ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ วรรคสอง จึงมีความไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๑๙๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าว จึงจะท าให้กฎหมาย 

มีความเป็นปัจจุบัน และไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  

 

--------------------------------------- 

                                                           
* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๐ บัญญัติไว ้ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง  แต่ในกรณีที่พ้นจาก

ต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 












































