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ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
วาดวยคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม โดยไดรับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
คณะอนุกรรมการขา ราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนิ น การทางวินัยและการออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธานกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และ
ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้
หมวด ๑
องคประกอบ
ขอ ๔ ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการ (อ.ก.ศ.วินัย) ประกอบดวย
(๑) ประธานศาลอุทธรณ เปนประธาน
(๒) ขาราชการตุลาการซึ่งเปน ก.ศ. จํานวน ๑ คน
(๓) ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งเปน ก.ศ. จํานวน ๑ คน
(๔) ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูบริหารศาลชั้นตนขึ้นไป จํานวน ๑ คน
(๕) ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป จํานวน ๑ คน
(๖) ผูแทนเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๑ คน
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(๗) ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายหรือผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคลหรือผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหาร และการจัดการจากภายนอก จํานวน ๓ คน
ใหหัวหนากลุมเสริม สรางวินัยและจริยธรรม สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
เปน เลขานุการ และใหนิ ติก รกลุม เสริ ม สรางวินั ยและจริย ธรรม สํ านั กคณะกรรมการข าราชการ
ศาลยุติธรรม จํานวน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ
หมวด ๒
หลักเกณฑ และการแตงตั้ง
ขอ ๕ ให ก.ศ. แตงตั้ง อ.ก.ศ.วินัย ตามขอ ๔ (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)
ในการลงมติแ ตง ตั้ง อ.ก.ศ.วิ นัย จะตอ งไดค ะแนนเสี ย งไมน อยกว ากึ่ งหนึ่ง ของจํ านวน
กรรมการ ก.ศ. ที่เปนองคประชุม
ขอ ๖ ให ผู ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ตามข อ ๕ เข า รั บ หน า ที่ นั บ แต วั น ที่ ป ระธานกรรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อ เปนตนไป
ขอ ๗ อ.ก.ศ.วินัย ที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๕ มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
อ.ก.ศ.วินัย ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกิน สองวาระ
ติดตอกันไมได
ในกรณีที่ อ.ก.ศ.วินัย พนจากตําแหนงเพราะครบวาระใหคงทําหนาที่ตอไปจนกวา อ.ก.ศ.
วินัยคณะใหมเขารับหนาที่
ขอ ๘ นอกจาก อ.ก.ศ.วินัย พนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ ใหพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) กระทําผิดวินัยนับแตวันที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัย
(๔) พนจากการเปนกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตามขอ ๔ (๒) (๓)
(๕) ถูกถอดถอนจากตําแหนงตามขอ ๙
ขอ ๙ ให ก.ศ. มีอํานาจถอดถอน อ.ก.ศ.วินัย ผูใดผูหนึ่งออกจากตําแหนงไดในกรณี
ดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๑) มีพฤติการณไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ อ.ก.ศ.วินัย
(๒) ปฏิบัติหนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่หรือจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คุณธรรมและจริยธรรม หรือ
(๓) กระทําการอันมีมูลเปนความผิดวินัย ถูกกลาวหา หรือกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิด
ทางวินัย
ในการพิจารณาถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่ถูกพิจารณาถอดถอนมีสิทธิเขาชี้แจงขอเท็จจริง
ตอ ก.ศ. และมติ ก.ศ. ที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงอนุกรรมการจะตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวน ก.ศ. ที่เปนองคประชุม
ในระหวางการพิจารณาถอดถอนตามวรรคสอง ผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได
ขอ ๑๐ ในการแตงตั้ง อ.ก.ศ.วินัย แทนตําแหนงที่วางลงกอนครบวาระ ใหนําความในขอ ๕
และขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลมและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูใ นตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
การดํารงตําแหนงของ อ.ก.ศ.วินัย ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือที่ดํารงตําแหนงแทน
หากมีกําหนดเวลาไมถึง ๑ ป ไมใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามขอ ๗
หมวด ๓
อํานาจและหนาที่
ขอ ๑๑ ให อ.ก.ศ.วินัย ทําหนาที่แทน ก.ศ. ในการดําเนินการทางวินัย และการออกจาก
ราชการของขาราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมถึ ง การร อ งทุ ก ข แ ละ
การอุทธรณ
ขอ ๑๒ การประชุม อ.ก.ศ.วินั ย ให นํา ระเบี ยบคณะกรรมการข าราชการศาลยุติ ธรรม
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ เมื่อ อ.ก.ศ.วินัย มีมติในเรื่องใดแลว ใหประธาน อ.ก.ศ.วินัยรายงานให ก.ศ. ทราบ
และใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนิน การออกคําสั่งหรือปฏิบัติตามมติของ อ.ก.ศ.วินัย เวน แตกรณี
ก.ศ. จะมีมติเปนอยางอื่น
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ขอ ๑๔ เบี้ยประชุมหรืออัตราคาตอบแทนของ อ.ก.ศ.วินัยใหเปนไปตามที่ ก.บ.ศ. กําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๕ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย และการออกจากราชการตามระเบี ย บคณะกรรมการ
ขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ได
ดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้น ใหเปนไปตามที่ ก.ศ.
กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วิรัช ลิ้มวิชัย
รองประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
วาดว ยการบริหารงานบุค คลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดวาการบริหารงานบุคคล
สํ า หรั บ ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย การสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย และ
การออกจากราชการ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ระเบียบ
และขอบังคับ ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม ในระหวางที่
ก.ศ. ยังมิไดออกระเบียบ หรือประกาศกําหนดการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการศาลยุติธรรมในสวนที่
เกี่ยวกับการนั้นใหม โดยคําวา ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ใหหมายถึง ก.ศ. ดวยเหตุผลนี้
ก.ศ. จึงตองทําหนาที่ใ นสวนของ ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ทําให ก.ศ. ตองพิจารณา
เรื่องการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ ก.ศ. จึงเปนทั้งผูพิจารณาลงโทษและผูตรวจสอบการใชอํานาจ
ในการลงโทษของตนเอง ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับระบบการตรวจสอบการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา
และระบบการอุทธรณคําสั่งลงโทษจึงสมควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมขึ้นมาคณะหนึ่ง
ทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการแทน ก.ศ. โดย ก.ศ. ยังคงมีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณาเรื่องการรองทุกขและการอุทธรณ จึงจําเปนตองออกระเบียบนี้

