แนวทางโยกย้ายแต่งตั้ง ๑ เมษายน ๒560
ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที๒2/๒๕๕9
่
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
๒๕๕9 และครั้งที่ ๒3/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕9 พิจารณาและมีมติ เห็นชอบกาหนด
หลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้งในวาระ ๑ เมษายน ๒๕60 ดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบให้ปรับปรุงบัญชีลาดับศาลสาหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาค ดังนี้
ศาลกลุ่มที่ 1 ศาลกลุ่มพิเศษ แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งพ้นวาระ
การดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้ว เพิ่มเติมศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดธัญบุรี จากที่เคย
จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 มาอยู่ในศาลกลุ่มที่ 1 (ศาลกลุ่มที่ 1 จะมีจานวน 6 ศาล)
ศาลกลุ่มที่ 2 เป็นศาลที่ไม่พิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาออกภูมิภาครอบแรกให้ดารงตาแหน่งเป็น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ให้เพิ่มเติมศาลทีเ่ คยจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 จานวน 7 ศาล ได้แก่ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดราชบุรี ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดลาปาง และศาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยู่ในศาลกลุ่มที่ 2 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 (ศาลกลุ่มที่ 2 จะมี
จานวน 36 ศาล)
บัญชีลาดับศาลสาหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมี ๔ กลุ่ม ดังนี้
ศาลกลุ่มที่ ๑ ศาลกลุ่มพิเศษ แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งพ้น
วาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้ว
๑. ศาลจังหวัดพระโขนง
๒. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๓. ศาลจังหวัดมีนบุรี
๔. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๕. ศาลจังหวัดนนทบุรี
๖. ศาลจังหวัดธัญบุรี
ศาลกลุ่มที่ ๒ เป็นศาลที่ไม่พิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลออกภูมิภาครอบแรกให้ดารง
ตาแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๑. ศาลแขวงพระนครเหนือ
๒. ศาลแขวงพระนครใต้
๓. ศาลแขวงดุสิต
๔. ศาลแขวงปทุมวัน
๕. ศาลแขวงดอนเมือง
๖. ศาลแขวงธนบุรี
๗. ศาลจังหวัดนครปฐม
๘. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๙. ศาลจังหวัดปทุมธานี
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๑๘.
๑๙.
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๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
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๓๖.

ศาลจังหวัดชลบุรี *
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลจังหวัดขอนแก่น
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ *
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดสงขลา *
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลจังหวัดสระบุรี
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดพัทยา *
ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลจังหวัดภูเก็ต *
ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลจังหวัดอุดรธานี
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดตรัง
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดหัวหิน *
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดราชบุรี
ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ศาลจังหวัดระยอง
ศาลจังหวัดจันทบุรี
ศาลจังหวัดลาปาง
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : * หมายถึง ศาลที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้ไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมยิ่งไปกว่าลาดับอาวุโส
ศาลกลุ่มที่ ๓
๑. ศาลแขวงนนทบุรี
๒. ศาลแขวงสมุทรปราการ
๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๔. ศาลจังหวัดพระประแดง
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ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลแขวงนครปฐม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
ศาลจังหวัดลพบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดสระแก้ว
ศาลจังหวัดนครนายก
ศาลจังหวัดอ่างทอง
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลจังหวัดชัยนาท
ศาลจังหวัดพิจิตร
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลจังหวัดตราด
ศาลจังหวัดกาแพงเพชร
ศาลแขวงชลบุรี
ศาลแขวงพัทยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ศาลแขวงเชียงใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวงนครราชสีมา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลแขวงสระบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
ศาลแขวงสุพรรณบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลแขวงราชบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ศาลจังหวัดลาพูน
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดสุโขทัย
ศาลแขวงขอนแก่น
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ศาลแขวงนครสวรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ศาลแขวงอุดรธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ศาลแขวงลพบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ศาลจังหวัดอุทัยธานี
ศาลจังหวัดชุมพร
ศาลจังหวัดกระบี่
ศาลแขวงลาปาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาปาง
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ศาลแขวงสงขลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ศาลแขวงอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
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ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร
ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดสกลนคร
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลจังหวัดสุรินทร์
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลจังหวัดหนองคาย
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลจังหวัดสีคิ้ว
ศาลจังหวัดพิมาย
ศาลจังหวัดทุ่งสง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ศาลจังหวัดแพร่
ศาลจังหวัดระนอง
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ศาลแขวงทุ่งสง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลแขวงสุรนิ ทร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดชัยบาดาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ศาลจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดนครพนม
ศาลจังหวัดยโสธร
ศาลจังหวัดพะเยา
ศาลจังหวัดหล่มสัก
ศาลจังหวัดอานาจเจริญ
ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
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ศาลจังหวัดนางรอง
ศาลจังหวัดตาก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดน่าน
ศาลจังหวัดบัวใหญ่
ศาลจังหวัดหนองบัวลาภู
ศาลจังหวัดพังงา
ศาลจังหวัดพัทลุง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ศาลจังหวัดภูเขียว
ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ศาลจังหวัดสตูล
ศาลจังหวัดแม่สอด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ศาลจังหวัดหลังสวน
ศาลจังหวัดปากพนัง
ศาลจังหวัดไชยา
ศาลจังหวัดพล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ศาลจังหวัดชุมแพ
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ

๗
ศาลกลุ่มที่ ๔
๑. ศาลจังหวัดบึงกาฬ
๒. ศาลจังหวัดฮอด
๓. ศาลจังหวัดฝาง
๔. ศาลจังหวัดเทิง
๕. ศาลจังหวัดเวียงสระ
๖. ศาลจังหวัดรัตนบุรี
๗. ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
๘. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
๙. ศาลจังหวัดเดชอุดม
๑๐. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
๑๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
๑๒. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
๑๔. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
๑๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
๑๖. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๑๗. ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
๑๘. ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
๑๙. ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
๒๐. ศาลจังหวัดเชียงคา
๒๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
๒๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๒๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
๒๕. ศาลแขวงนครไทย
๒๖. ศาลจังหวัดนราธิวาส
๒๗. ศาลจังหวัดปัตตานี
๒๘. ศาลจังหวัดยะลา
๒๙. ศาลจังหวัดนาทวี
๓๐. ศาลจังหวัดเบตง
๓๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๓๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๓๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

๘
2. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระ๑ เมษายน
๒๕60 ดังนี้
๑. เห็นชอบแบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการของวาระโยกย้าย ๑ เมษายน
2560 มีหลักการที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. กรณีขอย้ายให้ระบุชื่อศาลได้ทุกศาล
2. สาหรับผู้ที่ประสงค์ขอเข้ารับราชการในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ หากเคยมีประวัติ
การดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ หรือมีประวัติการศึกษาหรือประวัติ
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับคดีชานัญพิเศษให้แจ้งข้อมูลเพื่อนามาประกอบการพิจารณาด้วย
๒. แนวทางการแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
๑) การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคให้แต่งตั้งจาก
ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและได้พ้นวาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้ว
๒) การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน
๓) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคมีวาระการดารงตา แหน่ง
แห่งละ ๕ ปี
๓. แนวทางการโยกย้ายกรณีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลย้ายเข้ารับราชการศาลในกรุงเทพมหานคร
๑) เห็นชอบให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร
(ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี) ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง ศาลชานัญพิเศษ ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัด
สมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี เป็นผู้ ที่ผ่านการดารงตาแหน่งผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลมาแล้ว
๒) ให้มีตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นที่พ้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลแพ่ง
ศาลอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลชานัญพิเศษ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ตามกรอบแต่งตั้ง
๓) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นที่มีอ าวุโสอยู่ในระหว่างผู้พิพากษาหัวหน้าศาลใน
ภูมิภาคไปจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นที่ยังครองตาแหน่งในศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี กรณีจาเป็นสามารถดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวต่อไปได้

๙
๔) ผู้ที่ดารงตาแหน่งในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคที่มี
อาวุโสอยู่ในกลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาคที่ครบกาหนดย้ายเข้ากรุงเทพมหานคร (ผู้ที่ไม่ขอออก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล) หากไม่ขอย้ายให้ดารงตาแหน่งเดิมได้ ไม่ต้องจัดให้เข้ารับราชการในศาลแพ่ศาลอาญา
ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาล อาญาธนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลชานัญพิเศษ
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรศาลจั
ี งหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี
และศาลจังหวัดธัญบุรี
๕) เป็นผู้ที่มีอาวุโสอยู่ในกลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาคที่ครบกาหนดย้ายเข้าใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา จะได้รับการพิจารณา
จัดให้ดารงตาแหน่งในศาลดังกล่าวก่อน
๔. เห็นชอบให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลครบ ๒ ปี และครบ ๓ ปี รวม 144 คน
ย้ายเข้ามาดารงตาแหน่งตามข้อ ๓
๕. เห็นชอบไม่พิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลออกภูมิภาครอบแรกให้ดารงตาแหน่งเป็น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลกลุ่มที่ ๒ ของบัญชีลาดับศาลสาหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
6. การแต่งตั้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปดารงตาแหน่งในศาลชั้นต้นในจังหวัดที่ผู้นั้นเคยดารง
ตาแหน่ง หรือเคยช่วยราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ในตาแหน่งผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมาก่อนจะกระทามิได้ เว้น
แต่ศาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ตามระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ฯ ข้อ๒๘)
7. เห็นชอบให้กาหนดกรอบแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้
(ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเดิม) ในสัดส่วน ๑ : ๑

นต้นในภูมิภาค

8. แนวทางการแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในภูมิภาค (ผู้พิพากษารอง
หัวหน้าศาลเดิม)
๑) ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลชั
ใน ้นต้น
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และข้อ ๙ ของระเบียบ ก .ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้ง ฯ
๒) ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น
คือ ผู้ที่มีอาวุโสถัดจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ ายลงไปตามลาดับจานวนเท่ากับอัตราตาแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัด ในศาลแขวง ในศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ ให้มีการ
พิจารณาความเหมาะสมในการออกไปดารงตาแหน่งของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งด้วย
๓) การแต่งตั้งผู้ไปดารงตาแหน่ งให้ทาบบัญชีลาดับศาลสาหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาไป
ตามลาดับอาวุโสของข้าราชการตุลาการ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนศาลกันได้

๑๐
๔) ผู้ที่ ก.ต. ไม่เห็นชอบให้ไปดารงตาแหน่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ไปดารง
ตาแหน่งดังกล่าวอีก
๕) ผู้ที่ไม่ประสงค์ดารงตาแหน่งผู้พิพ ากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น หากประสงค์
จะไปดารงตาแหน่งในปีถัดไปจะได้รับการพิจารณาให้ทาบบัญชีลาดับศาลสาหรับแต่งตั้งเป็นลาดับอาวุโส
ท้ายสุดของผู้ที่ออกไปดารงตาแหน่งในวาระโยกย้ายแต่งตั้งปีนั้น
๖) ผู้ที่ไม่ประสงค์ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น หากประสงค์
จะไปดารงตาแหน่งในปีถัดไป และ ก.ต. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ชั้นต้นในศาลชั้นต้นโดยทาบบัญชีลาดับศาลสาหรับแต่งตั้งเป็นลาดับอาวุโสท้ายสุดของผู้ที่ออกไปดารง
ตาแหน่งในวาระโยกย้ายแต่งตั้งปีนั้น กรณีเมื่อถึงวา ระโยกย้ายแต่งตั้งในปีต่อไปจะมีสิทธิเลือกศาลที่
ประสงค์ขอย้ายได้ตามลาดับอาวุโสเดิม
๗) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว อาจมี
อาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นได้ เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่เทียบเท่ากัน
๘) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น ซึ่งรับราชการในจังหวัดที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีวาระการดารง
ตาแหน่งทุกตาแหน่งรวมกันจังหวัดละไม่เกินห้าปี โดยให้นับระยะเวลารวมถึงการช่วยราชการในจังหวั ดนั้น
ด้วย (ตารางวาระลาดับที่ ๖ ตามระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ฯ)
๙) การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นไปดารงตาแหน่งในจังหวัดที่เป็น
ภูมิลาเนาของผู้นั้นหรือของคู่สมรสจะกระทามิได้ เว้นแต่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวั ดที่
เป็นที่ตั้งสานักศาลยุติธรรมประจาภาค (ตามระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ฯ ข้อ ๒๗)
10) สาหรับศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัด
สมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ที่มีผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
และพ้นวาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้วกลับไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ฯ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น อาจมีอาวุโสน้อยกว่าผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะ ฯ ในศาลดังกล่าวได้
๑1) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นให้มีวาระการดารงตาแหน่งในศาลเยาวชน
และครอบครัวในภูมิภาคทุกศาลรวมกันและในศาลแขวงทุกศาล
(รวมศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร )
รวมกัน ได้อย่างละไม่เกินสามปี
ทั้งนี้ ในการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาศาลในภูมิภาคจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน
ศาลชั้นต้นในภูมิภาคเมื่อรวมกันแล้วจะดารงตาแหน่งในศาลเยาวชน และครอบครัว และในศาลแขวง (รวม
ศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร) ได้อย่างละไม่เกินห้าปี
หากมีกรณีผู้ที่อยู่ในลาดับอาวุโสที่จะอ อกไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในภูมิภาครอบแรกซึ่งจะใช้วิธีทาบบัญชีตามลาดับอาวุโสคนกับอาวุโสศาลโดยให้แลกเปลี่ยนศาลกันได้
หากมีผู้ ที่ดารงตาแหน่งในศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและครอบครัวมาครบระยะเวลาแล้ว ให้ทาบลงศาลใน
ลาดับถัดไป และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์แนวทางดังกล่าว

๑๑
๑2) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นที่เป็นคู่สมรสกันหรือผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ใน
ศาลชั้นต้นกับผู้พิพากษาที่เป็นคู่สมรสกันสามารถรับราชการในศาลเดียวกันได้ ทั้งนี้ ศาลจังหวันั้นดต้องมีอัตรา
ผู้พิพากษาไม่รวมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไม่น้อยกว่า ๖ อัตรา ศาลแขวงไม่น้อยกว่า ๔ อัตรา จัดคู่สมรส
ได้ไม่เกิน ๑ คู่
๑3) ผู้ที่มีอาวุโสอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลชั้นต้นแต่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อกลับมารายงานตัวเข้ารับราชการ หากประสงค์จะไป
ดารงตาแหน่งในปีถัดไป และ ก.ต. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลชั้นต้นให้ทาบบัญชีลาดับศาลสาหรับแต่งตั้งเป็นลาดับอาวุโสท้ายสุดของผู้ที่ออกไปดารงตาแหน่ง
ในวาระโยกย้ายแต่งตั้งปีนั้น กรณีเมื่อถึงวาระโยกย้ายแต่งตั้งในปีต่อไปให้มีสิทธิเลือกศาลที่ประสงค์ขอย้ายได้
ตามลาดับอาวุโสเดิม
๑4) ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น ต่อมาได้ลาศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ และ ก.ต. มีมติแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจาสานักงานศาลยุติธรรม เมื่อกลับมารายงานตัว
เข้ารับราชการ หากประสงค์ไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในปีถัดไป ให้มีสิทธิ
เลือกศาลในลาดับอาวุโสเดิม
๑5) ผู้ที่มีอาวุโสอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลชั้นต้น แต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองเลขานุการศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภรองเลขานุ
าค
การ
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ เลขานุการศาลชั้นต้นหรือศาลชานัญพิเศษ เลขานุการศาลยุติธรรมประจาภาค
หากประสงค์ไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในปีถัดไปให้มีสิทธิเลือกศาลในลาดับ
อาวุโสเดิม
9. แนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร(ศาลจังหวัด
ตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี ) ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี
และศาลจังหวัดธัญบุรี
1) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดมีนบุร)ี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ให้แต่งตั้งจากผู้ที่
สามารถดารงตาแหน่งได้เกินกว่า1 ปี
2) การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานค
ร (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัด
พระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุ)รี ศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรอาจแต่
ี
งตั้ง
จากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและได้พ้นวาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้ว
3) การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลจังหวัดพระโขนงศาลจังหวัดมีนบุรี) ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี
อาจแต่งตั้งได้ตั้งแต่ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอาวุโสต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลดังกล่าว
ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร ศาลจังหวัด
สมุทรปราการ ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม สาหรับศาลจังหวัด
นนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งกาหนดเพิ่มใหม่ให้แต่งตั้งในวาระ
1 เมษายน 2560 นี้

๑๒
10. แนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๘ ศาล
(ศาลจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดเบตง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดปัตตานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
และศาลจังหวัดนาทวี)
๑) กรณีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ภายใต้บังคับของระเบียบ ก .ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้ง ฯ ข้อ ๒๑ ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิทธิเลือกศาลที่
ประสงค์ขอย้ายได้ก่อนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่ได้ออกไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นเดียวกัน
๒) กรณีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น ให้ผู้พิพากษ าหัวหน้าคณะชั้นต้นใน
ศาลชั้นต้น ที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสิทธิเลือกศาลที่ประสงค์ขอย้ายได้ก่อน
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นรุ่นที่ได้ออกไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล
ชั้นต้นรุ่นเดียวกัน
๓) กรณีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มศาลจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีสิทธิเลือกศาลได้ก่อนผู้พิพากษาซึ่งดารงตาแหน่งใ นชั้นศาลเดียวกันที่ประสงค์ขอย้าย
ในวาระ ๑ เมษายน ในปีเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนผู้ดารงตาแหน่งในชั้น ๓ จะมีสิทธิเลือกศาลก่อนผู้ที่
ดารงตาแหน่งในชั้น ๓ ขั้นเดียวกัน
๔) ไม่แต่งตั้งผู้ที่มีภูมิลาเนาของตนเองหรือคู่สมรสในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ไ ปดารง
ตาแหน่งในจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาของตนเองและคู่สมรส เว้นแต่ผู้ที่ดารงตาแหน่งอยู่เดิม หากไม่ขอย้าย
ให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้
๕) ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งหรือเคยช่วยทางานในตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล หรือผู้ที่เคยช่วยทางานในตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสิทธิขอกลับไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้
๑1. หลักเกณฑ์และสัดส่วนในการแต่งตั้งผู้พิพากษาประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
กรณีศาลฎีกา
1) ให้ศาลฎีกาดาเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือผูก้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกและผู
า ้ที่เห็นสมควรให้ย้ายออกโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดารง
ตาแหน่ง ดังนี้
1.1) ความประสงค์เข้ารับราชการในศาลฎีกาเป็นลาดับที่ 1
๑.2) ให้พิจารณาความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
มากกว่าลาดับอาวุโส
2) เห็นชอบในการกาหนดสัดส่วนผู้พิพากษาประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาเป็น
สัดส่วนระหว่างผูท้ ี่มีลาดับอาวุโสตั้งแต่ชั้น ๓ คนแรกซึ่งพ้นวาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลใน
ภูมิภาคไปจนถึงผู้พิพากษาชั้น ๓ ขั้นต่า และผู้พิพากษาชั้น ๒ ในอัตราส่วนร้อยละ ๘๕ : ๑๕ โดยไม่ให้
กระทบกับผู้ที่ดารงตาแหน่งอยู่เดิม

๑๓
กรณีศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
1) ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ดาเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค และผู้ที่
เห็นสมควรให้ย้ายออกโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๑.1) ความประสงค์เข้ารับราชการในศาลนั้นเป็นลาดับที่ 1
๑.2) ให้พิจารณาความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกมากกว่าลาดับอาวุโส
2) เห็นชอบกาหนดสัดส่วนในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคโดย
กาหนดให้มีข้าราชการตุลาการกลุ่มที่ ๑ (อาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ชั้นต้นในศาลชั้นต้น) ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของจานวนข้าราชการตุลาการในกองผู้ช่วยของศาลนั้น โดยไม่ให้
กระทบกับผู้ที่ดารงตาแหน่งอยู่เดิม
กรณีศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
1) ให้ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ดาเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ และผู้ที่เห็นสมควรให้
ย้ายออก โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๑.1) ความประสงค์เข้ารับราชการในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเป็นลาดับที่ 1
1.๒) ให้พิจารณาความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับแผนกคดีในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมากกว่าลาดับอาวุโส
๒) เห็นชอบกาหนดสัดส่วนในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษโดย
กาหนด
ให้มีข้าราชการตุลาการกลุ่มที่ ๑ (อาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน
ศาลชั้นต้น) ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของจานวนข้าราชการตุลาการในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญ
พิเศษ
๑2. การโยกย้ายแต่งตั้งเลขานุการ และรองเลขานุการ ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ศาล
อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ รองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการศาล
ชั้นต้นและศาลชานัญพิเศษ และเลขานุการศาลยุติธรรมประจาภาค
๑) สมควรให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ รองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา หากเป็นข้าราชการตุลาการชั้น
๓ ให้แต่งตั้งจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นที่พ้นวาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จนถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๒) การแต่งตั้งรองเลขานุการศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุท ธรณ์คดีชานัญ
พิเศษ เลขานุการศาลชั้นต้นและศาลชานัญพิเศษ และเลขานุการศาลยุติธรรมประจาภาค ให้แต่งตั้ง
จากผู้ พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นซึ่งยังไม่ถึงวาระออกไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ถึงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการชั้น ๓ ขึ้นไป

๑๔
๑3. แนวทางการจัดให้ข้าราชการตุลาการซึ่งช่วยราชการในศาลต่าง ๆ ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งจริงในวาระแต่งตั้ง ๑ เมษายน ๒๕60
เห็นชอบให้จัดผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาประจาสานักงานศาลยุติธรรมซึ่งมิได้อยู่ระหว่าง
ลาและผู้ที่ดารงตาแหน่งอื่นแต่ไปช่วยราชการที่ศาลต่าง ๆ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจริง เว้นแต่
๑) กรณีผู้ที่ช่วยราชการศาลในกรุงเทพ ฯ หากไม่สามารถจัดให้ดารงตาแหน่งศาลใน
กรุงเทพ ฯ หรือปริมณฑลได้ ให้คงช่วยราชการต่อไปตามมติ ก.ต.
๒) กรณีมีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง เช่น เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ
๑4. เกณฑ์ในการพิจารณาให้ผู้พิพากษาย้ายออกกรณีที่อัตรากาลังเกินจากกรอบแต่งตั้งที่ ก .ต.
กาหนด
สาหรับศาลในกรุงเทพมหานครและศาล ภูมิภาคหากมีกรณีที่จะต้องลดกรอบอัตราสาหรับ
แต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลต่าง ๆ จะพิจารณาให้มีผู้ย้ายออกตามจานวนที่เกินจากกรอบแต่งตั้งตามลาดับ
ดังนี้ คือ ให้ผู้ที่รับราชการในศาลนั้นเป็นระยะเวลานานที่สุดเป็นผู้ที่ต้องย้ายออก หากระยะเวลารับราชการ
นานเท่ากันให้ผู้ที่มีลาดับอาวุโสน้อยสุดเป็นผู้ย้ายออก
๑5. กรณีรับราชการในศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว
เห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบ .กต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งการเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย
แต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการ .พศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ ตามตาราง
วาระการดารงตาแหน่งลาดับที่ ๗ และลาดับที่ ๘ โดยให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น
ในภูมิภาคให้มีวาระการดารงตาแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัวในภูมิภาคทุกศาลรวมกันและในศาลแขวงทุก
ศาล (รวมศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร) รวมกันได้อย่างละไม่เกินสองปี ส่วนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน
ศาลชั้นต้นในภูมิภาคให้มีวาระการดารงตาแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัวในภูมิภาคทุกศาลรวมกันและใน
ศาลแขวงทุกศาลรวมกันได้อย่างละไม่เกินสามปี ทั้งนี้ ในการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาศาลในภูมิภาคจนถึง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในภูมิภาคเมื่อรวมกันแล้วจะดารงตาแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัวและใน
ศาลแขวงได้อย่างละไม่เกินห้าปี โดยให้มีผลตั้งแต่วาระ ๑ เมษายน ๒๕60
๑6. แนวทางในการพิจารณาบัญชีโยกย้าย
กลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๑) สาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอยู่เดิมในจังหวัดที่มีทั้งศาลจังหวัด
ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้ที่ดารงตา แหน่งในศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว
หากไม่ขอย้าย ให้ดารงตาแหน่งเดิมต่อไปได้ แต่หากศาลจังหวัดว่างลงและไม่มีผู้ที่อาวุโสสูงกว่าขอไปดารง
ตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด จะพิจารณาให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงหรือ
ศาลเยาวชนและครอบครัวที่อาวุโสสูงสุดไปรับราชการในศาลจังหวัด

๑๕
2) สาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอยู่เดิมหากประสงค์ ไปดารงตาแหน่ง
เฉพาะในศาลแขวง หรือศาลเยาวชนและครอบครัว หากในจังหวัดนั้นมีทั้งศาลจังหวัด ศาลแขวง และ
ศาลเยาวชนและครอบครัว จะพิจารณาให้ผู้ที่ประสงค์ไปรับรา ชการในศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวที่มีอาวุโสสูงสุดไปรับราชการในศาลจังหวัด
3) กรณีผู้ที่ออกไปรับราชการในตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรอบแรก จะทาบบัญชี
ตามลาดับอาวุโสคนกับอาวุโสศาลโดยให้แลกเปลี่ยนศาลกันได้ และเมื่อแลกเปลี่ยนศาลกันแล้วหากในจังหวัด
นั้นมีทั้งศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว จะพิจารณาให้ผู้อาวุโสสูงสุดรับราชการใน
ศาลจังหวัด
กลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นในภูมิภาค
1. กรณีผู้ที่ดารงตาแหน่งในศาลจังหวัด ไม่สามารถย้ายไปดารงตาแหน่งในศาลแขวง หรือ
ศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดเดียวกันได้ หากจะขอย้ายก็สามารถย้ายจากศาลแขวงหรือศาลเยาวชน
และ
ครอบครัวไปรับราชการในศาลจังหวัด หรือย้ายสลับระหว่างศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัวได้
2. กรณีผู้ที่ออกไปรับราชการในตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นรอบแรก
จะทาบบัญชีตามลาดับอา วุโสคนกับอาวุโสศาลโดยให้แลกเปลี่ยนศาลกันได้ หากมีผู้ที่ดารงตาแหน่งในศาล
แขวงหรือศาลเยาวชนมาครบระยะเวลาแล้วให้ทาบลงศาลในลาดับถัดไป และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันแล้ว
ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์แนวทางดังกล่าว
กลุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาศาล
กรณีผู้ที่ดารงตาแหน่งในศาลจังหวัด ไม่สามารถย้ายไปดารงตาแหน่งในศาลแขวง หรือศาล
เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดเดียวกันได้ หากจะขอย้ายก็สามารถย้ายจากศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไปรับราชการในศาลจังหวัด หรือย้ายสลับระหว่างศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัวได้
3. เห็นชอบให้ในวาระ ๑ เมษายน เฉพาะบัญชีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสับเปลี่ยนตาแหน่ง และบัญชี
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลออกภูมิภาครอบแรก ) ให้เสนอ
เรื่องต่อที่ประชุม อ.ก.ต. ประจาชั้นศาลทุกชั้นศาลพิจารณาทาความเห็นก่อนเสนอ ก .ต. เพื่อพิจารณา
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ก .ต. ว่าด้วยองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธีดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ (๔)
4. แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ให้แต่งตั้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต ฯ ภาค และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
คดีทุจริต ฯ ภาค ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการชั้น 4 ในวาระ 1 เมษายน 2560 โดยนาแนวทางการแต่งตั้ง
ผู้บริหารศาลในวาระ 1 ตุลาคม 2559 มาใช้ในการแต่งตั้งโดยอนุโลม และเมื่อมีตาแหน่งข้าราชการตุลาการ
ชั้น 4 ว่างจากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต ฯ ภาค และรองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต ฯ ภาค ให้เลื่อนตาแหน่งทดแทนจากผู้ที่มีสิทธิได้รับการเลื่อนตาแหน่งใหม่ซึ่ง
ถือเป็นการแต่งตั้งวาระพิเศษเป็นกรณีแต่งตั้งทดแทนเท่าที่จเป็าน

๑๖
2) ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเต็มตามกรอบแต่งตั้งก่อนศาล
ชั้นต้นอื่น
3) ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาค
มิ
มีวาระการดารงตาแหน่งได้แห่งละไม่เกิน5 ปี

