26 คณะกรรมการข้ าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ประกอบไปด้ วยกรรมการชั้นศาลละกีค่ น
ตอบ ตามมาตรา 36 แห่ ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ก.ต. คือ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จานวน 15 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
1) ประธานศาลฎีกาเป็ นประธานกรรมการ
2) กรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ 12 คน ซึ่ งข้า ราชการตุ ล าการ เว้น แต่ ผู ช้ ่ ว ย
ผูพ้ ิพากษาเป็ นผูเ้ ลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังนี้
ก. ศาลฎีกา ไม่ต่ากว่าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา จานวน 6 คน
ข. ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ไม่ต่ากว่าผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์จานวน 4 คน
ค. ศาลชั้นต้น ผูม้ ีอาวุโส 100 คนแรก เว้นแต่ผพู ้ ิพากษาอาวุโสจานวน 2 คน
27 ใครเป็ นเลขานุการคณะกรรมการข้ าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ตอบ เลขาธิ การสานักงานศาลยุติธรรมเป็ นเลขานุ การ และให้ ก.ต. แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม
จานวนไม่เกิน 2 คน เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้ประธานศาลฎีกามีคาสั่งให้เลขานุการ ก.ต. เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิ
28 ผู้ใดดาเนินการคัดเลือกกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบ เลขานุการ ก.ต. (คนเดียวกับเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม)
29 คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมมี ใ ครเป็ นประธาน / กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ด้ า นใดบ้ า ง / ใคร
เลขานุการ
ตอบ “ก.บ.ศ.” มีจานวนประธานและกรรมการ 15-17 คน
(1) ประธานศาลฎีกา เป็ นประธาน ก.บ.ศ.
(2) กรรมการ ก.บ.ศ. ซึ่งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ตาแหน่งผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาเป็ นผูเ้ ลือกจากข้าราชการ
ตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้
(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา จานวน 4
คน
(ข) ศาลอุ ท ธรณ์ ใ ห้ เ ลื อ กจากข้ า ราชการตุ ล าการที่ ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่ า ผู ้พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ์หรื อผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค จานวน 4 คน

(ค) ศาลชั้ นต้น ให้ เ ลื อ กจากข้า ราชการตุ ล าการผู ้มี อ าวุ โ ส 100 คนแรกที่ ด ารงต าแหน่ ง
ในศาลชั้นต้นและไม่ใช่ผพู ้ ิพากษาอาวุโส จานวน 4 คน
(3) กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการงบประมาณ*
ด้านการพัฒนาองค์กร
ด้านการบริ หารและการจัดการ
ซึ่ ง (1) และ (2) เป็ นผู ้เ ลื อ ก ซึ่ งไม่ เ ป็ นหรื อเคยเป็ นข้า ราชการตุ ล าการหรื อข้า ราชการ
ศาลยุติธรรม จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เป็ นเลขานุการ
30 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ ากีป่ ี
ตอบ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามต่อไปนี้ดว้ ย
1 มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
2 มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปี บริ บูรณ์
3 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ง
ข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
2.4 ไม่เป็ นสมาชิกหรื อผูด้ ารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
2.5 ไม่เป็ น
ผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
2.6 ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสัง่ ให้
พักราชการ
ออกจากราชการไว้ก่อน
2.7 ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
ประมาทหรื อลหุโทษ
2.9 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษ
ไล่ออก ปลดออก เพราะกระทาผิดวินยั ให้ออก

