ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล” หมายความวา กรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
“กรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมผูทรงคุณวุฒ”ิ หมายความวา กรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามมาตรา ๑๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
“การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” หมายความวา การเลือกตามวาระหรือ
การเลือกซอม แลวแตกรณี
“การเลือกตามวาระ” หมายความวา การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อให
ดํารงตําแหนงตามวาระ
“การเลือกซอม” หมายความวา การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อใหดํารง
ตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงกอนครบวาระ และวาระการอยูในตําแหนงที่วางลงนั้นเหลือไมนอยกวา
เกาสิบวัน
หมวดที่ ๑
การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล
ขอ ๔ เมื่อมีตําแหนงกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลวางลง ไมวาเพราะ
เหตุใด ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการจัดใหมีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
แทนตําแหนงที่วางลง ตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้

๒
ขอ ๕ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผูมีสิทธิ
รับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม โดยแยกเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล ตามมาตรา
๑๐ (๒) (ก) (ข) และ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๖ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจัดสงบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผูมีสิทธิ
รับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามขอ ๕ และบัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
พรอมทั้งแจงกําหนดวันสุดทายที่จะตองสงบัตรเลือกกลับใหถึงสํานักงานศาลยุติธรรม รวมตลอดถึง
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการตรวจนับคะแนนไปยังผูมีสิทธิเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนกําหนดวันสุดทายที่จะตองสงบัตรเลือกใหถึงสํานักงานศาลยุติธรรม
ไมนอยกวาสิบหาวัน และการสงบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผูมีสิทธิรับเลือกนั้น ถาจะสงทาง
ไปรษณียใหสงโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ในกรณีเลือกซอม ใหแจงชั้นศาลและจํานวนตําแหนงกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ที่วางไปดวย
กอ นกํ า หนดวัน สุด ท ายที่ จะตอ งสง บั ต รเลือ กให ถึง สํ านั กงานศาลยุ ติธ รรมเจ็ด วั น
ถาผูมีสิทธิเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูใดยังไมไดรับบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผูมีสิทธิ
รับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพรอมดวยบัตรเลือก ใหผูนั้นรายงานเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการใหตนมีโอกาสใชสิทธิเลือกภายในกําหนดวันสุดทายที่จะตองสงบัตรเลือก
ใหถึงสํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ ๗ บัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ และ
บัต รทุกบัต รตองมีล ายมือชื่อของขาราชการตุลาการคนหนึ่งซึ่งไมเปน บุคคลผูมีสิทธิรับ เลือกเป น
กรรมการบริ ห ารศาลยุติ ธ รรมที่ เ ลขาธิ การสํ านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมแต ง ตั้ ง โดยความยิ น ยอมของ
ขาราชการตุลาการผูนั้น และรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมคนหนึ่งกํากับไวเปนหลักฐาน ๑
0

ขอ ๘ ใหขาราชการตุลาการซึ่งมีสิทธิเลือกและประสงคจะลงคะแนนกรอกบัตรเลือก
โดยเขี ย นหมายเลขผู ซึ่ ง ตนเลื อ กด ว ยตนเอง แล ว ใส ซ องบรรจุ บั ต รเลื อ กที่ เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมจัดสงไปใหปดผนึกสงไปยังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ถาจะสงทางไปรษณียใหสง
โดยลงทะเบียน
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
คณะหนึ่งซึ่งประธานศาลฎีกาเปนผูแตงตั้ง ประกอบดวยขาราชการตุลาการผูไมมีสิทธิรับเลือกเปน
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมจํานวนสามคนเปนกรรมการโดยใหผูมีอาวุโสสูงสุดเปนประธานกรรมการ

๑ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
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๓
ใหคณะกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแตงตั้ง
เจาหนาที่ซึ่งสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาสองคน ใหมีหนาที่รับซองบัตรเลือกและ
จดเลขที่ของซองบัตรเลือกที่ไดรับ เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดรับบัตรเลือกแลว
คณะกรรมการรับ และเก็บ รัก ษาบั ต รเลื อกกรรมการบริห ารศาลยุ ติธ รรมมีห นา ที่
ตรวจรับและรวบรวมบัตรเลือกที่สงมายังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งจัดทําบัญชีจํานวน
บัตรเลือกที่ไดรับมาในแตละวัน โดยในแตละวันใหนําบัตรเลือกที่ไดรับนั้นใสรวมกันไวในซองใหญ
พรอมกับปดผนึก ลงวันที่และลงลายมือชื่อคณะกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือกกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมกํากับรอยปดผนึกแลวเก็บรักษาเปนเรื่องลับมากไวที่สํานักงานศาลยุติธรรม และสงมอบ
ใหคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในวันตรวจนับคะแนน
ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่ง
ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนประธานกรรมการ ผูพิพากษาศาลฎีกา ผูพิพากษา
ศาลอุ ท ธรณ และผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ต น ชั้ น ศาลละสองคน ซึ่ ง ประธานศาลฎี ก าเป น ผู คั ด เลื อ ก
เปนกรรมการ โดยใหมีอํานาจและหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดปญหา และอํานวยการในการดําเนินการเลือก
กรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ให เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย บริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม และให แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อชวยดําเนินการตรวจนับคะแนน
๒
คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบดวยขาราชการตุลาการซึ่งไมเปนบุคคล
ผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาสิบเอ็ดคนเปนอนุกรรมการ
ใหคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนผูมีอาวุโสสูงสุดเปนประธาน ถาประธานไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกอนุกรรมการตรวจนับคะแนน
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานแทน
ในการปฏิบัติหนาที่ตองมีอนุกรรมการอยูพรอมกันไมนอยกวาสี่คน
1

ขอ ๑๑ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยในสถานที่ตรวจนับคะแนน
(๒) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมและบัญชีรายชื่อขาราชการตุลาการผูมีสิทธิเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(๓) ตรวจสอบบัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และการอื่นใดอันเกี่ยวกับการเลือก
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม เพื่อใหการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
บริสุทธิ์ และยุติธรรม

๒

วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
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๔
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ตรวจนับคะแนนและ
ประกาศผลการตรวจนับคะแนนตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๑๒ ในการตรวจนับคะแนน ใหคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเปดซองบัตร
เลือกและวินิจฉัยวาบัตรเลือกนั้นเปนบัตรดี บัตรเสียบางสวนหรือบัตรเสีย แลวดําเนินการนับคะแนน
สําหรับบัตรดีและบัตรเสียบางสวนเฉพาะสวนที่ไมเสีย
บัตรเสียบางสวนหรือบัตรเสีย ใหอนุกรรมการตรวจนับคะแนนสลักหลังวา “เสียบางสวน”
หรือ “เสีย” แลวแตกรณี แลวใหอนุกรรมการตรวจนับคะแนนไมนอยกวาสี่คนลงลายมือชื่อกํากับไว
เมื่อการตรวจนับ คะแนนสิ้นสุด ลงแลว ใหคณะอนุกรรมการตรวจนับ คะแนนเก็บ
บัตรเลือกที่ใชนับคะแนนโดยแยกบัตรเสียบางสวนและบัตรเสียบรรจุซองหรือหอไวตางหาก เพื่อมิให
ปะปนกับบัตรเลือกอื่นและเก็บบัตรเลือกที่ใชนับคะแนนทั้งหมดไวดวยกันในหีบโดยปดหีบใสกุญแจ
ประจําครั่งทับรูกุญแจไว หากเปนหีบบัตรเลือกที่มีชอง ใหเอากระดาษปดทับชองไวโดยลงลายมือชื่อ
คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนไวบนกระดาษนั้นดวย และเก็บรักษาไวที่สํานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อสงมอบใหคณะกรรมการทําลายบัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมดําเนินการตอไปตามขอ ๑๗
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทําในวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนดในขอ ๖ วรรคหนึ่ง และตองกระทําโดยเปดเผยใหผูมีสวนไดเสียเขารวมสังเกตการณ
ไดและใหกระทําจนเสร็จในคราวเดียว
ขอ ๑๓ บัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสีย และไมให
นับคะแนน
(๑) ในกรณีการเลือกตามวาระ
(ก) บัตรที่ไมใชบัตรที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมสงไปให หรือบัตรที่ไมมี
ลายมือชื่อตามขอ ๗ กํากับเปนหลักฐาน ๓
2

(ข) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกิน
จํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งสามชั้นศาล
(ค) บัตรที่มิไดเขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ง) บัตรที่เขียนหมายเลขอื่นที่ไมมีในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมทั้งหมด

๓

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๕
(จ) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งเปน
ขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาลตามมาตรา ๑๐ (๒) (ก) (ข) และ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สลับชองทั้งหมด
(ฉ) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทั้งหมด
เลอะเลือนหรือไมชัดเจน จนไมสามารถทราบเจตนาอันแทจริงของผูเลือกไดวาลงคะแนนใหแกผูมีสิทธิ
รับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหมายเลขใด
(ช) บัตรที่ไปถึงสํานักงานศาลยุติธรรมพนกําหนดวันสุดทายที่เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมกําหนดใหสงตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ในกรณีการเลือกซอม
(ก) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกิน
จํานวนตําแหนงที่วาง
(ข) บัตรที่มีกรณีตาม (๑) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
ขอ ๑๔ บัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสียบางสวน
ซึ่งไมใหนับคะแนนสวนที่เสียและใหนับคะแนนสวนที่ไมเสียเทานั้น
(๑) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเฉพาะใน
บางชั้นศาลเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด
(๒) บัตรที่เขียนหมายเลขอื่นที่ไมมีในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม ปนกับหมายเลขที่มีในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(๓) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งเปน
ขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาลตามมาตรา ๑๐ (๒) (ก) (ข) และ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สลับชองบางคน
(๔) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมซ้ํากับ
หมายเลขที่เขียนไวกอนแลว
(๕) บัตรที่เขียนหมายเลขผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมบางหมายเลข
เลอะเลือนหรือไมชัดเจนจนไมสามารถทราบเจตนาอันแทจริงของผูเลือกไดวาลงคะแนนใหแกผูมีสิทธิ
รับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหมายเลขใด
ขอ ๑๕ ในการเลื อ กตามวาระนั้ น ให ข า ราชการตุ ล าการในแต ล ะชั้ น ศาลตาม
มาตรา ๑๐ (๒) (ก) (ข) และ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งไดคะแนนมากตามลําดับลงมาตามจํานวนที่กําหนดไวในบทบัญญัติแหงมาตราดังกลาวเปนผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในแตละชั้นศาล
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๖
ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหลายคนไดคะแนนเทากัน
จนเป น เหตุ ใ ห ไ ม ส ามารถเรี ย งลํ า ดั บ ผู ไ ด รั บ เลื อ กเป น กรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมตามจํ า นวน
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่จะมีได ใหทําการจับสลาก เพื่อใหไดผูไดรับเลือกครบตามที่จะพึงมีได
การจับสลาก ใหประธานกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการบริห ารศาลยุติธรรม
เปนผูจับโดยเปดเผยและตอหนาอนุกรรมการตรวจนับคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
เมื่ อ ทราบผลผู ไ ด รั บ เลื อ กเป น กรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมแล ว ให ป ระธาน
อนุกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตอหนาผูซึ่ง
อยู ณ สถานที่ที่ทําการตรวจนับคะแนนแลวปดประกาศรายชื่อบุคคลดังกลาวไว ณ สถานที่นั้นดวย
และใหคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนรีบรายงานผลการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตอ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พรอมทั้งสงประกาศรายชื่อผูไดรับเลือก
เปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไปยังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมภายในวันนั้นหรือวันถัดจาก
วันทราบผลนั้นเปนอยางชา
ในกรณีที่เปนการเลือกซอม ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรายงานผลการเลือกกรรมการบริหาร
ศาลยุ ติ ธ รรมต อ ประธานศาลฎี ก าเพื่ อ ดํ า เนิ น การประกาศชื่ อ ผู ไ ด รั บ เลื อ กเป น กรรมการบริ ห าร
ศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐(๒) (ก) (ข) และ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป
ขอ ๑๗ ใหมีคณะกรรมการทําลายบัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่ง
ซึ่งประธานศาลฎีกาเปนผูแตงตั้ง ประกอบดวยขาราชการตุลาการจํานวนสามคนเปนกรรมการโดยให
ผูมีอาวุโสสูงสุดเปนประธานกรรมการ เพื่อดําเนินการทําลายบัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ดวยเครื่องทําลายเอกสาร เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ประธานศาลฎีกาประกาศชื่อผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
หมวดที่ ๒
การเลือกคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๑๘ เมื่อมีตําแหนงกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิวางลงไมวาเพราะ
เหตุ ใ ด ให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจั ด ให มี ก ารประชุ ม ระหว า งประธานศาลฎี ก าและ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล ภายในเวลาที่ประธานศาลฎีกากําหนด เพื่อพิจารณา
ดําเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลง

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๗
ประธานศาลฎีกาและกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําชั้นศาลแตละคน มีสิทธิ
เสนอชื่อและประวัติผูสมควรเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิไมเกินจํานวนตําแหนงที่วาง
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวดวยคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อคนใด ที่ประชุมอาจ
มอบหมายให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู นั้ น เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ก็ ไ ด
หากที่ประชุมเห็นวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใหเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมคัดชื่อผูนั้นออก
ขอ ๑๙ ในการออกเสี ย งลงมติ เ ลื อ กกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ใหกรรมการลงคะแนนเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อตามขอ ๑๘ ทีละคน โดยวิธีการยกมือ และใหผูที่
ไดรั บ คะแนนถึ ง กึ่ ง หนึ่ง ของกรรมการที่มี อยูทั้ ง หมดเปน ผูมี สิท ธิไ ด รับ เลื อกเปน กรรมการบริ ห าร
ศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ และใหคัดผูที่ไดรับคะแนนไมถึงกึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยูทั้งหมดออก
ใหกรรมการแตละคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูมีสิทธิไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งไดไมเกิน
จํานวนตําแหนงที่วาง โดยวิธีการเขียนชื่อบุคคลที่ตนเลือกในบัตรลงคะแนนที่จัดไวหรือวิธีการอื่นใด
ที่ที่ประชุมกําหนด และใหผูซึ่งไดคะแนนมากตามลําดับลงมาตามจํานวนตําแหนงที่วางเปนผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง
ไดคะแนนเทากันจนเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูไดรับเลือกเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒิ ใหประธานศาลฎีกาจับสลากเพื่อใหไดกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิครบ
ตามตําแหนงที่วาง
ใหประธานศาลฎีกาดําเนินการประกาศรายชื่อกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ
โดยเร็ว
ใหไว ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย พิทักษพล
(นายธวัชชัย พิทักษพล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๘
(สีเหลืองออน)

บัตรเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ๔
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.....................................................................

...............................................................................

ขาราชการตุลาการ
วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ........

รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .........

ขาพเจาเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๑๐(๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้
(ก)

ศาลฎีกา
๑. หมายเลข ......................
๒. หมายเลข ......................
๓. หมายเลข ......................
๔. หมายเลข ......................

(ข)

ศาลอุทธรณ
๑. หมายเลข ......................
๒. หมายเลข ......................
๓. หมายเลข ......................
๔. หมายเลข ......................

(ค)

ศาลชั้นตน
๑. หมายเลข ......................
๒. หมายเลข ......................
๓. หมายเลข ......................
๔. หมายเลข ......................
(สีเหลืองออน)

๔

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

