๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม (ก.บ.ศ.) วางระเบีย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธาน” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
“ก.บ.ศ.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารศาลยุติธรรม
“เลขานุการ” หมายความวา เลขานุการ ก.บ.ศ.
“ผูชวยเลขานุการ” หมายความวา ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ศ.
ขอ ๔ การนัดประชุมของ ก.บ.ศ. ใหประธานเปนผูเรียกประชุมโดยแจงใหกรรมการ
ทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ประธานจะนัดประชุม
โดยแจงใหกรรมการทราบลวงหนานอยกวาสามวันก็ได
การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหจัดเรียงตามลําดับความสําคัญและความเรงดวน
ของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา แตถามีเรื่องที่ คางพิจารณาจากการประชุมครั้งกอน ใหพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวใหเสร็จกอนเริ่มพิจารณาเรื่องใหม เวนแต ก.บ.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
ใหดําเนินการออกและจัดสงหนังสือแจงวันนัดประชุมกับระเบียบวาระการประชุม
พรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการทราบ
ให ผู ทํ า การแทนประธานศาลฎี ก าตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม
ทําหนาที่ประธานในระหวางที่ตําแหนงประธานศาลฎีกาวางลงหรือไมอาจปฏิบัติราชการได
ขอ ๕ กรรมการจํานวนไมนอยกวาสี่คนอาจขอใหบรรจุเรื่องใดเขาในระเบียบวาระ
การประชุมครั้งใดก็ได เมื่อมีการขอใหบรรจุเรื่องใดเขาในระเบียบวาระ ใหประธานบรรจุเรื่องนัน้ เขาใน
ระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๖ การประชุมของ ก.บ.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๗ ประธานในที่ประชุมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุมและเพื่อรักษาความเรียบรอย
ในการประชุมใหประธานในที่ประชุมมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได
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ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๘ ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถากรรมการผูใดมีสว นไดเสียในเรื่องที่พิจารณา
หามมิใหผูนั้นรวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้น แตหากผูนั้นไดเขาประชุมอยูกอนแลวและการไมมีสิทธิ
รวมประชุมและลงมตินั้นเปนการชั่วคราว ก็ใหนับผูนั้นเปนองคประชุมในเรื่องนั้นดวย
ขอ ๙ ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ก.บ.ศ. อาจเชิญ ผูที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่อาจ
ใหขอมูลในเรื่องที่พิจารณาเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงหรือใหขอมูลหรือความเห็นได
ขอ ๑๐ การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผยโดยใชวิธียกมือ เวนแตระเบียบ
นี้หรือ ก.บ.ศ. มีมติใหลงคะแนนลับซึ่งจะกระทําดวยวิธีใด ให ก.บ.ศ. กําหนดตามความเหมาะสมเปน
กรณี ๆ ไป
ขอ ๑๑ เวน แตร ะเบีย บนี้ห รือ มีห ลัก เกณฑเ ฉพาะเรื่อ งกํา หนดไวเ ปน อยา งอื่น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวดวยคุณสมบัติหรือการพนจากตําแหนงของกรรมการ
หรือการบังคับใชระเบียบนี้ ให ก.บ.ศ. เปนผูวินิจฉัย
ในการประชุ ม เพื่ อ วิ นิ จฉั ย ชี้ ข าดเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบั ติ ห รื อ การพ น จากตํ า แหน ง ของ
กรรมการคนใด ใหกรรมการผูนั้นมีสิทธิชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุมเสร็จแลวตองออกจากที่ประชุม
การพนจากตําแหนงของกรรมการไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบตั ไิ ปตาม
อํานาจหนาที่กอนมีการวินิจฉัยชี้ขาด เวนแต ก.บ.ศ. จะเห็นสมควรใหดําเนินการในเรื่องนั้นใหม
ขอ ๑๓ การเสนอเรื่องตอที่ประชุมเพื่อยับยั้งการบริหารราชการของศาลยุติธรรม
หรือสํานักงานศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๗ (๑) ใหกรรมการทําเปนหนังสือยื่นตอประธานและตองมีกรรมการอื่นลงลายมือชื่อรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด
เมื่ อ ได รั บ เรื่อ งตามวรรคหนึ่ ง ให ประธานสั่ ง บรรจุ เ รื่ อ งดัง กล า วในระเบี ย บวาระ
การประชุมเปนการดวน และใหมีหนังสือแจงวันนัดประชุมใหผูบริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารราชการดังกลาวทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เพื่อใหเขาชี้แจงและตอบขอซักถาม
ในที่ประชุม
ขอ ๑๔ ในระหวางการพิจารณาเรื่องที่เสนอตามขอ ๑๓ ถา ก.บ.ศ. เห็นวาหากให
การบริหารราชการที่ถูกเสนอใหมีการยับยั้งดําเนินตอไปจะเปนที่เสียหายอยางรายแรงตอประโยชน
ของทางราชการหรือตอประชาชน ก.บ.ศ. จะมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของระงับการบริหารราชการ
หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเปนการชั่วคราวก็ได
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ขอ ๑๕ มติของ ก.บ.ศ. ที่ใหยับยั้งการบริหารราชการจะตองมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวา
สองในสามของจํา นวนกรรมการทั้ งหมดเท าที่ มีอยู แ ละต องระบุถึ งการบริห ารราชการ หรือ การ
ดําเนินการที่ถูกยับยั้งใหชัดเจนพรอมทั้งเหตุผล และใหเลขานุการแจงมติหรือคําสั่งนั้นใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบ
ในการประชุมครั้งถัดไปประธานอาจเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติตามขอ ๑๔
และขอ ๑๕ วรรคหนึ่งได และในการประชุมครั้งหลังนี้ หาก ก.บ.ศ. มีมติยืนยันมติดวยคะแนนเสียง
ไมถึงสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหมติยับยั้งดังกลาวเปนอันถูกเพิกถอน
ขอ ๑๖ ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดของ ก.บ.ศ. ใหประธานเปนผูลงนาม
เวนแตระเบียบนี้หรือ ก.บ.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๑๗ ใหเลขานุการมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม ดําเนินการใดๆ ตามระเบียบนี้
หรือตามที่ประธานหรือ ก.บ.ศ. มอบหมาย ตลอดจนดําเนินงานดานธุรการของ ก.บ.ศ. ผูมีสวนไดเสีย
อาจขอคัดสําเนารายงานการประชุมได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เลขานุการจะมอบหมายใหผูชวยเลขานุการหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๑๘ ในกรณีจําเปน ก.บ.ศ. อาจมีมติใหงดใชระเบียบนี้ขอหนึ่งขอใดทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีได
ขอ ๑๙ ใหประธานกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔
(ลงชื่อ)

สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ทําการแทน
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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