
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 
ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ทางวินัยและการออกจากราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วย

คณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
องค์ประกอบ 

   
 

ข้อ ๔๒  ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ศ.วินัย) ประกอบด้วย 

(๑) รองประธานศาลฎีกาหรือประธานแผนกคดีในศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน 

(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งต้ังแต่ผู้บริหารศาลชั้นต้นขึ้นไป จํานวน ๒ คน 
(๓) ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ

ระดับสูงหรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน ๒ คน 
(๔) ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๑ คน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการ

จัดการจากภายนอก จํานวน ๓ คน 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้า ๒๒/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
๒ ข้อ  ๔  แก้ ไขเพิ่ ม เติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุ ติธรรม  ว่ า ด้วย

คณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องไม่เป็นกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรม 

ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานด้านวินัย สํานัก ก.ศ. เป็นเลขานุการและให้ข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ซึ่ งผู้ อํานวยการสํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมมอบหมายเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์ และการแต่งต้ัง 
   

 
ข้อ ๕๓  ให้ ก.ศ. แต่งต้ัง อ.ก.ศ. วินัยตามข้อ ๔ (๒) (๓) และ (๕) 
ในการลงมติแต่งต้ัง อ.ก.ศ. วินัย จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการ ก.ศ. ที่เป็นองค์ประชุม 
 
ข้อ ๖  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังตามข้อ ๕ เข้ารับหน้าที่นับแต่วันที่ประธานกรรมการ

ข้าราชการศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๗  อ.ก.ศ.วินัย ที่ได้รับการแต่งต้ังตามข้อ ๕ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 

อ.ก.ศ.วินัย ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีที่ อ.ก.ศ.วินัย พ้นจากตําแหน่งเพราะครบวาระให้คงทําหน้าที่ต่อไปจนกว่า 
อ.ก.ศ. วินัยคณะใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
ข้อ ๘๔  นอกจาก อ.ก.ศ. วินัย พ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๗ ให้พ้นจาก

ตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) กระทําผิดวินัยนับแต่วันที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัย 
(๔) ถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามข้อ ๙ 
 
ข้อ ๙  ให้ ก.ศ. มีอํานาจถอดถอน อ.ก.ศ.วินัย ผู้ใดผู้หนึ่งออกจากตําแหน่งได้ในกรณี

ดังนี้ 

                                                 
๓ ข้อ  ๕  แก้ ไขเพิ่ ม เติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุ ติธรรม  ว่ า ด้วย

คณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๔ ข้อ  ๘  แก้ ไขเพิ่ ม เติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุ ติธรรม  ว่ า ด้วย
คณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ศ.วินัย 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คุณธรรมและจริยธรรม หรือ 
(๓) กระทําการอันมีมูลเป็นความผิดวินัย ถูกกล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทํา

ผิดทางวินัย 
ในการพิจารณาถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ถูกพิจารณาถอดถอนมีสิทธิเข้าช้ีแจง

ข้อเท็จจริงต่อ ก.ศ. และมติ ก.ศ. ที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งอนุกรรมการจะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน ก.ศ. ที่เป็นองค์ประชุม 

ในระหว่างการพิจารณาถอดถอนตามวรรคสอง ผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ 
 
ข้อ ๑๐  ในการแต่งต้ัง อ.ก.ศ.วินัย แทนตําแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ให้นําความ

ในข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

การดํารงตําแหน่งของ อ.ก.ศ.วินัย ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ หรือที่ดํารง
ตําแหน่งแทนหากมีกําหนดเวลาไม่ถึง ๑ ปี ไม่ให้นับเป็นวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อ ๗ 

 
หมวด ๓ 

อํานาจและหน้าที่ 
   

 
ข้อ ๑๑  ให้ อ.ก.ศ.วินัย ทําหน้าที่แทน ก.ศ. ในการดําเนินการทางวินัย และการออก

จากราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการร้องทุกข์และการ
อุทธรณ์ 

 
ข้อ ๑๒  การประชุม อ.ก.ศ.วินัย ให้นําระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาล

ยุติธรรม ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข้อ ๑๓  เมื่อ อ.ก.ศ.วินัย มีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ประธาน อ.ก.ศ.วินัย รายงานให้ 

ก.ศ. ทราบและให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติตามมติของ อ.ก.ศ.วินัย เว้น
แต่กรณี ก.ศ. จะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 
ข้อ ๑๔  เบ้ียประชุมหรืออัตราค่าตอบแทนของ อ.ก.ศ.วินัยให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ศ. 

กําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ  ๑๕   การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการตามระเบียบ

คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ที่ได้ดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ การดําเนินการต่อไปสําหรับการนั้น ให้เป็นไป
ตามท่ี ก.ศ. กําหนด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วิรัช  ลิ้มวิชัย 

รองประธานศาลฎีกา 
ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาล
ยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กําหนดว่าการ
บริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย การสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย และการออกจากราชการ ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกา 
กฎ ก.พ. ระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในระหว่างที่ ก.ศ. ยังมิได้ออกระเบียบ หรือประกาศกําหนดการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการนั้นใหม่ โดยคําว่า ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. 
กรม ให้หมายถึง ก.ศ. ด้วยเหตุผลนี้ ก.ศ. จึงต้องทําหน้าที่ในส่วนของ ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง และ 
อ.ก.พ. กรม ทําให้ ก.ศ. ต้องพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ ก.ศ. จึงเป็นทั้งผู้
พิจารณาลงโทษและผู้ตรวจสอบการใช้อํานาจในการลงโทษของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบการตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาและระบบการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษจึงสมควร
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นมาคณะหนึ่งทําหน้าที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการแทน ก.ศ. โดย ก.ศ. ยังคงมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องการ
ร้องทุกข์และการอุทธรณ์  จึงจําเป็นต้องออกระเบียบนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕ 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๒ ก/หน้า ๘/๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 

พัสสน/ผู้ตรวจ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ 

 
วิศนี/เพิ่มเติม 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

ปัญญา/ตรวจ 
๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


