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สํานักงานศาลยุตธิรรม 
ความเป็นมา

  ระบบศาลของไทยเริมมีมาตงัแต่สมยักรุงสุโขทยัโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นผูใ้ชอ้าํนาจตุลาการใน
การพิจารณาพิพากษาคดีใหแ้ก่ประชาชน และมีววิฒันาการโดยไดรั้บอิทธิพลแนวความคิดจาก “พระ
ธรรมศาสตร์ เรือยมา จนสินสมยักรุงศรีอยธุยา ครันสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไดมี้การตงัศาลขึนประจาํ
หน่วยงานต่างๆ เพือพิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระกรรณและนาํเอากฎหมายของกรุงศรีอยธุยามา
ปรับปรุงและบญัญติัขึนใหม่ เรียกวา่ "กฎหมายตราสามดวง"

 ศาลในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้มีอยูม่ากมายหลายศาลกระจายกนัอยูต่ามกระทรวงกรมต่าง ๆ และ
มีหนา้ทีพิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระกรรณแทนพระมหากษตัริย ์ต่อมาเมือบา้นเมืองมีการเปลียนแปลง
มากขึน มีการติดต่อกบัชาวต่างชาติลทัธิชาวตะวนัตกไดแ้ผข่ยายเขา้มาทาํใหร้ะบบการศาลไทยมีการเปลียนแปลง 
มิฉะนนัอาจเป็นเหตุทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัชาติตะวนัตกได ้จึงมีการปฏิรูประบบการศาลไทยขึนใน รัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคท์รงมีบทบาทในการวางรากฐานระบบการศาลยติุธรรมโดยได้
รวมศาลทีกระจดักระจายอยูต่ามกระทรวงกรมต่างๆ ใหม้ารวมไวใ้นทีแห่งเดียวกนั เพือใหก้ารพิจารณาพิพากษา
คดีดาํเนินไปดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้งเหมาะสมไม่ทาํใหร้าษฎรเดือดร้อน
 และในโอกาสทีกรุงเทพมหานครมีอายคุรบ 100 ปี ซึงตรงกบัวนัที 21 เมษายน 2425 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จพระราชดาํเนินทางขบวนพยหุยาตรามาวางศิลาก่อพระฤกษอ์าคารศาลสถิตย์
ยติุธรรม และทรงโปรดฯให้จารึกพระราชปรารภในการจดัตงัศาลยติุธรรมไวใ้นแผน่เงิน ซึงเรียกวา่"หิรัญบตัร" มี
ความกวา้ง 9.5 ซ.ม. ยาว 37.2 ซ.ม. จาํนวน 4 แผน่ ฝังอยูใ่ตอ้าคารศาลสถิตยย์ติุธรรมบนแผน่เงินจารึกดว้ย
อกัษรไทยทีสวยงาม และทรงคุณค่ามาก แสดงใหเ้ห็นถึงพระบรมราโชบายในการปกครองแผน่ดินวา่มีพระราช
ประสงคใ์หต้งัศาลขึนเพือทาํหนา้ทีวนิิจฉยัชีขาดอรรถคดี
 ทรงเล็งเห็นวา่บา้นเมืองจะอยูด่ว้ยความสงบสุขร่มเยน็ตอ้งอาศยัการศาลเป็นสาํคญั จึงทรงจดัระบบ
กฎหมายและระเบียบทางการศาลขึนใหม่ เพือใหเ้ป็นทียอมรับของชาติตะวนัตก โดยมีกรมหลวงพิชิตปรีชากร 
และพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ เป็นกาํลงัสาํคญัในการแกไ้ขกฎหมายและปฏิรูประบบการ
ศาลยติุธรรมใหเ้จริญรุ่งเรืองเป็นทียอมรับของนานาอารยประะเทศ
 ศาลจึงเป็นสถาบนัทีประสิทธิประสาทความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนสืบมาตราบเท่าทุกวนันี และใน
โอกาสทีกรุงเทพมหานครครบรอบ 220 ปี ซึงตรงกบัศาลยติุธรรมครบรอบ 120 ปี ในปี พ.ศ. 2545 สาํนกังาน
ศาลยติุธรรมจึงร่วมกนัจดัตงัพิพิธภณัฑศ์าลไทยและหอจดหมายเหตุขึนเพือเป็นการนอ้มรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคที์มีต่อศาลยติุธรรม 
จึงถือเอา วนัที 21 เมษายนของทุกปีเป็น"วนัศาลยติุธรรม" 
     ต่อมาเมือปี พ.ศ.2478 ไดมี้การประกาศใชพ้ระธรรมนูญศาลยติุธรรมแบ่งแยกงานศาลยติุธรรมออก
ต่างหากจากกนัเป็นสองฝ่าย คืองานธุรการและงานตุลาการ โดยใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมเป็น 

รอ
นโอกาสทีกรุงเทพมหานครมีอายคุรบ 10 ป ซงต บวนัที 21 เมษ 25 พ

มเก วั าชดาํเนินทางขบวนพยหุยาตรามาวางศิลากอพระฤกษอ์าคาร
ทรงโป ฯให้จารึกพระ ชปรารภในกา ดัตงัศาลยติธ ้ แั นเงิน ซึงเรียกว
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ผูรั้บผดิชอบงานธุรการ ส่วนงานตุลาการ คือการพิจารณาพิพากษา เป็นอาํนาจของตุลาการโดยเฉพาะ
นบัแต่ตงักระทรวงยุติธรรมทาํหนา้ทีดูแลรับผดิชอบงานธุรการของศาลยติุธรรมมาได ้100 ปีเศษ จึงได้

เกิดแนวความคิดทีจะแยกศาลยติุธรรมออกจากกระทรวงยติุธรรม เพือใหพ้น้จากขอ้ระแวงสงสัยวา่ศาลยติุธรรม
อาจถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและไม่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี
     จนกระทงัไดมี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แยกศาลยติุธรรมออกจากกระทรวงยติุธรรม 
บญัญติัใหศ้าลยติุธรรมมีหน่วยงานธุรการของศาลยติุธรรมทีเป็นอิสระ ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขึนตรงต่อประธานศาลฎีกา และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรม พ.ศ.2543 
มาตรา 5 บญัญติัใหมี้สาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นส่วนราชการทีเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมือ
กฎหมายดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 20 สิงหาคม 2543 จึงถือวา่ศาลยติุธรรมแยกออกจากกระทรวง
ยติุธรรมนบัแต่นนัเป็นตน้มา
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พระราชบัญญตัิ 
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่  

โดยทีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรม  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา 

ดงัต่อไปนี  
มาตรา ๑  พระราชบญัญติันีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรม พ.ศ. 

๒๕๔๓”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัเมือพน้หกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป  
มาตรา ๓  บรรดาอาํนาจหนา้ทีตามพระราชบญัญติันี ผูมี้อาํนาจจะใชห้รือกระทาํการใดใหเ้ป็น

การกระทบกระเทือนอาํนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษาในศาลยติุธรรมมิได้  
มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติันี 
“ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม” หมายความวา่ ขา้ราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
“ขา้ราชการตุลาการ” หมายความวา่ ขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ

ฝ่ายตุลาการ 
“ขา้ราชการศาลยติุธรรม” หมายความวา่ ขา้ราชการธุรการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ

ฝ่ายตุลาการ 
“ประธานศาลอุทธรณ์” หมายความวา่ อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
“กรรมการตุลาการศาลยติุธรรม” หมายความวา่ กรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
__________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ๕๙ ก/หนา้ ๑/๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

๒ ชบญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัเมือพน้หกสิบวนันบัแ วนัประกาศในวนตน้ไป
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“คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม” หมายความวา่ คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 

“ก.บ.ศ.” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรม 
“ก.ศ.” หมายความวา่ คณะกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรม 
“สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน” หมายความวา่ สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนกลาง สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั และสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนของ
ศาลจงัหวดัแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  

มาตรา ๕  ใหมี้สาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นส่วนราชการทีเป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล 

การแบ่งส่วนราชการภายในของสาํนกังานศาลยติุธรรมและการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของส่วน
ราชการนนั ใหท้าํเป็นประกาศ ก.บ.ศ. 

ประกาศตามวรรคสอง เมือไดรั้บความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 

มาตรา ๖  สาํนกังานศาลยติุธรรมมีอาํนาจหนา้ทีทีเกียวกบังานธุรการของศาลยติุธรรม งาน
ส่งเสริมงานตุลาการ และงานวชิาการ  ทงันี เพือสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ศาลยติุธรรม รวมทงั
เสริมสร้างใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

มาตรา ๗  ใหส้าํนกังานศาลยติุธรรมจดัใหมี้เจา้หนา้ทีประจาํศาลยติุธรรมทุกแห่งให้เพียงพอทีจะ
รับผดิชอบงานธุรการ งานช่วยคน้ควา้ทางวชิาการแก่ผูพ้ิพากษา รวมตลอดทงัการประสานงานกบัส่วนราชการ
ต่าง ๆ และงานอืนใดตามทีศาลยติุธรรมมอบหมาย 

จาํนวนและระดบัของเจา้หนา้ทีตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามที ก.ศ. กาํหนดโดยความเห็นชอบ
ของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีที ก.บ.ศ. เห็นวา่ ศาลยติุธรรมแห่งใดมีจาํนวนเจา้หนา้ทีประจาํศาลยติุธรรมทีเหมาะสม
เพียงพอจะจดัตงัเป็นหน่วยงานประจาํศาลยติุธรรม ให ้ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกามีอาํนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดใหมี้สาํนกังานประจาํศาลยติุธรรมแห่งนนั โดยมีหวัหนา้สาํนกังานเป็น
ผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบก็ได ้ 

มาตรา ๘  ใหมี้เลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นขา้ราชการศาลยติุธรรม ขึนตรงต่อประธาน
ศาลฎีกา มีหนา้ทีควบคุมดูแลโดยทวัไปซึงราชการของสาํนกังานศาลยติุธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ รวมทงัระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังานศาล
ยติุธรรม โดยมีรองเลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นผูช่้วยสงัและปฏิบติัราชการ 

ในกิจการของสาํนกังานศาลยติุธรรมทีเกียวขอ้งกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาล
ยติุธรรมเป็นผูแ้ทนของสาํนกังานศาลยติุธรรม เพือการนี เลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมจะมอบหมายใหบุ้คคล

ลาการ และงานวชิาการ เพือสนบัสนุนและอาํนวยความสะดว ุ
ใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๗  ใหส้าํนกังานศาลยติุธรรมจดัใหมี้เจา้หนา้ทีประจาํศาลยติุธรรมทุกแห
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ใดปฏิบติัราชการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้ ทงันี ตอ้งเป็นไปตามระเบียบที ก.บ.ศ. กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๙  ขา้ราชการศาลยติุธรรมทีทาํงานประจาํในศาลยุติธรรมตอ้งปฏิบติัตามคาํสงัของผู ้
พิพากษาในศาลยติุธรรมแห่งนนัซึงสงัในหนา้ทีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ในการเลือนขนัเงินเดือนประจาํปีและการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งของขา้ราชการศาลยติุธรรมที
ทาํงานประจาํในศาลยติุธรรม ใหผู้บ้งัคบับญัชาของขา้ราชการศาลยติุธรรมนนัดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัผลการ
ประเมินผลงานทีผูพ้ิพากษาซึงเป็นหวัหนา้ในศาลยติุธรรมแห่งนนัจดัทาํขึน  

มาตรา ๑๐  ใหมี้คณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรมคณะหนึงเรียกโดยยอ่วา่ “ก.บ.ศ.” 
ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยติุธรรม 
(๒) กรรมการบริหารศาลยติุธรรมซึงขา้ราชการตุลาการเวน้แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูพ้ิพากษา

เป็นผูเ้ลือกจากขา้ราชการตุลาการในแต่ละชนัศาล ดงัต่อไปนี 
(ก) ศาลฎีกา ใหเ้ลือกจากขา้ราชการตุลาการทีดาํรงตาํแหน่งในศาลฎีกาในตาํแหน่งทีไม่ตาํ

กวา่ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา จาํนวนสีคน 
(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากขา้ราชการตุลาการทีดาํรงตาํแหน่งในศาลอุทธรณ์และศาล

อุทธรณ์ภาคในตาํแหน่งทีไม่ตาํกวา่ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จาํนวนสีคน 
(ค) ศาลชนัตน้ ใหเ้ลือกจากขา้ราชการตุลาการผูมี้อาวุโสสูงสุดหนึงร้อยคนแรกทีดาํรง

ตาํแหน่งในศาลชนัตน้และซึงมิใช่ขา้ราชการตุลาการทีดาํรงตาํแหน่งผูพ้ิพากษาอาวุโส จาํนวนสีคน 
(๓) กรรมการบริหารศาลยติุธรรมผูท้รงคุณวุฒิดา้นการงบประมาณ ดา้นการพฒันาองคก์ร หรือ

ดา้นการบริหารและการจดัการ ซึงประธานกรรมการบริหารศาลยติุธรรมและกรรมการบริหารศาลยติุธรรมตาม 
(๒) เป็นผูเ้ลือกจากบุคคลซึงไม่เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการศาลยติุธรรม จาํนวนไม่นอ้ย
กวา่สองคนแต่ไม่เกินสีคน 

ใหผู้ซึ้งดาํรงตาํแหน่งขา้ราชการตุลาการทีเรียกชืออยา่งอืนและขา้ราชการตุลาการซึงไดรั้บคาํสงั
ใหไ้ปช่วยราชการในศาลอืนมีสิทธิไดรั้บเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลยติุธรรมในชนัศาลซึงขา้ราชการตุลาการผู ้
นนัมีเงินเดือนอยูใ่นขนัของศาลนนั  ในขณะทีจดัใหมี้การเลือก 

ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นเลขานุการ และใหร้องเลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรม 
ทีเลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมมอบหมายเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

หา้มมิใหก้รรมการตุลาการศาลยติุธรรมเป็นกรรมการบริหารศาลยติุธรรมในคราวเดียวกนั  
มาตรา ๑๑  กรรมการบริหารศาลยติุธรรมผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๑๐ (๓) ตอ้งมีคุณสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายไุม่ตาํกวา่สีสิบปีบริบูรณ์ 

(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากขา้ราชการตุลาการทีดาํรงตาํแห ุ
คในตาํแหนงที ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จาํนวน

) ศาลชนัตน้ ใหเ้ลือกจากขา้ราชการตุลาการผูมี้อาวุโสสูงสุดหนึงร้อยคนแ
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(๓) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิก
สภาทอ้งถิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน 

(๔) ไม่เป็นสมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งอืนของพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
(๖) ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสงัใหพ้กัราชการหรือถูกสังใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตามกฎหมาย

วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมหรือตามกฎหมายอืน 
(๗) ไม่เป็นผูมี้หนีสินลน้พน้ตวั 
(๘) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๙) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทาํผดิวนิยัตามกฎหมายวา่

ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมหรือตามกฎหมายอืน  
มาตรา ๑๒  กรรมการบริหารศาลยติุธรรมมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี แต่จะดาํรง

ตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้
กรรมการบริหารศาลยติุธรรมซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระตอ้งปฏิบติัหนา้ทีต่อไปจนกวา่

กรรมการใหม่เขา้รับหนา้ที  
มาตรา ๑๓  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการบริหารศาลยติุธรรม

พน้จากตาํแหน่งเมือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พน้จากตาํแหน่งขา้ราชการตุลาการในกรณีทีเป็นกรรมการบริหารศาลยติุธรรมตามมาตรา 

๑๐ (๑) และ (๒) 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑ ในกรณีทีเป็นกรรมการบริหารศาล

ยติุธรรมผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓) 
ในกรณีเป็นทีสงสัยเกียวกบัการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการบริหารศาลยติุธรรมตามวรรคหนึง 

ให ้ก.บ.ศ. เป็นผูว้นิิจฉยัชีขาด  
มาตรา ๑๔  ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการบริหารศาลยติุธรรมวา่งลงไม่วา่เพราะเหตุใดและวาระ

การอยูใ่นตาํแหน่งทีวา่งลงนนัเหลือไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมดาํเนินการใหมี้การ
เลือกกรรมการบริหารศาลยติุธรรมแทนตาํแหน่งทีวา่งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีตาํแหน่งดงักล่าววา่งลงและ
ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลืออยูข่องผูซึ้งตนแทน  

มาตรา ๑๕  การประชุมของ ก.บ.ศ. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวน
กรรมการทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

กรรมการบริหารศาลยติุธรรมซึงพน้จากตาํแห มวาระตอ้งปฏิบติัหนา้ทีต
หม่เขา้รับหนา้ที

มา ๑๓  นอกจากการพน้จากตาํแหนงตามวาระตา ๑๒ กรรมการบริห
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ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถา้ประธานไม่อยูใ่นทีประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได ้ใหก้รรมการ
ซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 

ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถา้กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเรืองทีพิจารณา หา้มมิใหผู้น้นัร่วม
ประชุมหรือลงมติในเรืองนนั แต่หากผูน้นัไดเ้ขา้ประชุมอยูก่่อนแลว้และการไม่มีสิทธิร่วมประชุมและลงมตินนั
เป็นการชวัคราว ก็ใหน้บัผูน้นัเป็นองคป์ระชุมในเรืองนนัดว้ย 

การวนิิจฉยัชีขาดของทีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึงใหมี้เสียงหนึงในการ
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

ให ้ก.บ.ศ. มีอาํนาจวางระเบียบวา่ดว้ยการประชุมได ้ 
มาตรา ๑๖  ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการบริหารศาลยติุธรรมวา่งลงไม่วา่เพราะเหตุใด และมีความ

จาํเป็นทีจะตอ้งดาํเนินการโดยรีบด่วน ก็ใหก้รรมการจาํนวนเท่าทีมีอยูด่าํเนินการต่อไปได ้แต่ถา้กรรมการบริหาร
ศาลยติุธรรมทีเหลืออยูมี่จาํนวนนอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ให้ดาํเนินการเลือกกรรมการบริหาร
ศาลยติุธรรมเพิมขึนโดยเร็ว และในระหวา่งนนั ก.บ.ศ. จะดาํเนินการใดไม่ได ้ 

มาตรา ๑๗  ก.บ.ศ. มีอาํนาจหนา้ทีในการกาํกบัดูแลการบริหารราชการศาลยติุธรรมในส่วนที
เกียวกบังานบริหารราชการและงานธุรการของสาํนกังานศาลยติุธรรมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
และประเพณีปฏิบติัของทางราชการศาลยติุธรรม โดยใหมี้อาํนาจหนา้ทีดงัต่อไปนี 

(๑) ออกระเบียบหรือประกาศ หรือมีมติเพือการบริหารราชการศาลยติุธรรมในส่วนทีเกียวกบั
งานบริหารราชการและงานธุรการของสาํนกังานศาลยติุธรรมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา รวมทงั
มีอาํนาจยบัยงัการบริหารราชการของศาลยติุธรรม หรือสาํนกังานศาลยติุธรรมทีไม่เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ 
หรือมตินนัดว้ย 

(๒) ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอร่างกฎหมายเกียวกบัการบริหารราชการและการอาํนวยความ
ยติุธรรมแก่ประชาชนของศาลยติุธรรมต่อคณะรัฐมนตรี 

(๓) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของศาล
ยติุธรรมและสาํนกังานศาลยติุธรรม เพือดาํเนินการตามมาตรา ๓๒ 

(๔) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการบริหารจดัการงบประมาณและการพสัดุของศาลยติุธรรม 
และสาํนกังานศาลยติุธรรม 

(๕) การกาํหนดวนัทาํงาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจาํปี และการลา
หยดุราชการของขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมและลูกจา้งของสาํนกังานศาลยติุธรรม 

(๖) กาํหนดใหมี้ตรา สัญลกัษณ์ หรือเครืองหมายใดเพือใชใ้นการบริหารราชการศาลยติุธรรม 
รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิการในการทาํและใชต้รา สัญลกัษณ์ หรือเครืองหมายนนัไวด้ว้ย 

(๗) แต่งตงับุคคลหรือคณะบุคคลใหท้าํการใด ๆ แทน และกาํหนดอตัราเบียประชุมหรือ
ค่าตอบแทนใหผู้ซึ้งไดรั้บแต่งตงั 

ปฏิบติัของทางราชการศาลยติุธรรม โดยใหมี้อาํนาจหนา้ทีดงัต
 ออกระเบียบหรือประกาศ หรือมีมติเพือการบริหารราชการศาลยติุธรรมในส

ราชการและงานธุรการของสาํนกังานศาลยติุธรรมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของประธาน
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(๘) กาํกบัดูแลการบริหารราชการศาลยติุธรรมให้เป็นไปตามทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี
หรือกฎหมายอืน 

(๙) ปฏิบติัการอืนใดตามทีมีกฎหมายกาํหนดไวใ้หเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของ ก.บ.ศ.  
มาตรา ๑๘[๒]  ใหมี้คณะกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรมคณะหนึงเรียกโดยยอ่

วา่ “ก.ศ.” ประกอบดว้ย 
(๑) ประธานศาลอุทธรณ์เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาซึงมีอาวโุสสูงสุด เลขาธิการ ก.พ. 

และเลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง 
(๒) ขา้ราชการตุลาการซึงไดรั้บแต่งตงัจากคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมชนัศาลละหนึง

คน 
(๓) ขา้ราชการศาลยติุธรรมผูด้าํรงตาํแหน่งประเภททวัไป ระดบัอาวุโสขึนไป ประเภทวชิาการ 

ระดบัชาํนาญการพิเศษขึนไป ประเภทอาํนวยการ หรือประเภทบริหาร ยกเวน้ผูด้าํรงตาํแหน่งเลขาธิการสาํนกังาน
ศาลยติุธรรม ซึงไดรั้บเลือกจากขา้ราชการศาลยติุธรรมทีดาํรงตาํแหน่งประเภททวัไป ระดบัชาํนาญงานขึนไป 
ประเภทวชิาการ ระดบัชาํนาญการขึนไป ประเภทอาํนวยการ ระดบัตน้ขึนไป และประเภทบริหาร ระดบัตน้ขึน
ไป จาํนวนหา้คน และ 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาองคก์ร ดา้นการบริหารงานบุคคล หรือดา้นการบริหารและการ
จดัการ ซึงไม่เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการศาลยติุธรรมและมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที ก.บ.ศ. กาํหนด ซึงกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็นผูเ้ลือกจาํนวน ไม่เกินสามคน 

ให ้ก.ศ. แต่งตงัขา้ราชการศาลยติุธรรมเป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ  
มาตรา ๑๙  การเลือกกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรมตามมาตรา ๑๘ (๓) และ (๔) ใหเ้ลขาธิการ

สาํนกังานศาลยติุธรรมดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที ก.ศ. กาํหนด  
มาตรา ๒๐  วาระการดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง และการเลือกซ่อมกรรมการขา้ราชการ

ศาลยติุธรรม ใหน้าํมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
การประชุมของ ก.ศ. ให้นาํมาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
มาตรา ๒๑  ให ้ก.ศ. มีอาํนาจออกระเบียบหรือประกาศเกียวกบัการบริหารงานบุคคลและการอืน

ของสาํนกังานศาลยติุธรรม ในเรืองดงัต่อไปนี 
(๑) การกาํหนดคุณสมบติั การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตงั การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

การพฒันา การยา้ย การเลือนตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การเลือนขนัเงินเดือน การออกจากราชการ การสังพกั
ราชการ การสังให้ออกจากราชการไวก่้อน วินยั การสอบสวน และการลงโทษทางวนิยั การร้องทุกข ์และการ
อุทธรณ์การลงโทษสาํหรับขา้ราชการศาลยติุธรรม 
__________ 
[๒] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรม (ฉบบัที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาองคก์ร ดา้นการบริหารงานบุคคล หรือดา้นการ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการศาลยติุธรรมและมีคุณสมบติัและไ
มที ก.บ. าหนด ซึงกรรมการตาม (๑) (๒ และ (๓) เป็นผูเ้ลือกจาํนวน ไมเกนสามค
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