ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษา
พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๑๕ แหง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบขาราชการฝายตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบเพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษา
อบรมผูชวยผูพิพากษาไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการศึกษา
อบรมผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ระเบียบนี้มิใหใชบังคับแกผูชวยผูพิพากษาที่เขารับการอบรมตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยการอบรมผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๓๙ กอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๔ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ การศึกษาอบรมผูชว ยผูพิพากษามี ๓ ประเภท คือ
(๑) การศึกษาอบรมปฐมนิเทศ
(๒) การศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี
(๓) การศึกษาอบรมภาควิทยาการ
ขอ ๖ ผูชวยผูพิพากษาที่ไดรับการบรรจุใหม ใหเขารับ การศึกษาอบรมปฐมนิเทศ
ตามหลักสูตรการศึกษาอบรมปฐมนิเทศทายระเบียบนี้ ๑
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ขอ ๗ เมื่อผูชวยผูพิพากษาไดรับการศึกษาอบรมปฐมนิเทศแลว ใหไปรับการศึกษาอบรม
การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลตามที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมกําหนด โดยการศึกษา
อบรมใหกระทําเปน ๒ รอบ เมื่อเขารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีในรอบแรกแลว ให
เขารับการศึกษาอบรมภาควิทยาการกอนแลวจึงไปเขารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี
ในรอบที่ ๒ ตอไป เวนแตมีเหตุจําเปนอาจใหเขารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง ๒
รอบติดตอกันไปกอนก็ได
๑

หลักสูตรปรับปรุงใหมตามทายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๒
ขอ ๘ การศึกษาอบรมภาควิทยาการ ใหเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาอบรมภาค
วิทยาการทายระเบียบนี้
๒

ขอ ๙ ระยะเวลาในการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษาตามขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ ให
เปนไปตามที่ประธานศาลฎีกากําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ต.
การดําเนินการศึกษาอบรมตามหลักสูต รแนบทายระเบียบในขอ ๖ และขอ ๘ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคและประเด็นสําคัญของแตละวิชาที่กําหนด
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ขอ ๑๐ ผูชว ยผู พิพากษามีห น าที่ เขา รับ การศึ กษาอบรมทุ กวัน เวลาราชการ เมื่ อ
ผูอํานวยการศึกษาอบรมหรือคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเห็นสมควรใหมีการศึกษาอบรมใน
เวลาอื่นหรือในวันหยุดราชการเมื่อใด ผูชวยผูพิพากษาก็มีหนาที่เขารับการศึกษาอบรมตามนั้น
หมวด ๒
คณะกรรมการ
สวนที่ ๑
ผูอํานวยการศึกษาอบรมและผูใหการศึกษาอบรม
๓

ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมเปนผูอํานวยการ
ศึกษาอบรม โดยใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ดูแลการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๒) เพิ่มเติม งด หรือเปลี่ยนแปลงหัวขอวิชาการศึกษาอบรม ระยะเวลาในหัวขอวิชา
และวิทยากรไดตามความจําเปน แลวเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมทราบ
(๓) อนุญ าตการขอไมเขารับ การศึกษาอบรมของผูชว ยผูพิพากษาเปน รายชั่ว โมง
ซึ่งไมถึงกับเปนการลาราชการในระหวางเขารับการศึกษาอบรมที่สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
(๔) ตรวจ ใหคําแนะนํา และดําเนินการใหมีการแกไขการบันทึกคําบรรยายการศึกษา
อบรมที่ผูชวยผูพิพากษาจัดทําขึ้นกอนเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
(๕) อนุญาตในการขอออกนอกสถานที่หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาอบรมของผูชวย
ผูพิพากษาในวันที่ตองพักอยูที่สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
(๖) ดูแลและให คําแนะนําหรือตักเตือนในการประพฤติ ปฏิบั ติของผู ชวยผูพิ พากษา
ทั้งในและนอกเวลาการศึกษาอบรม หรือเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเพื่อตัดคะแนน
การศึกษาอบรม
๒
๓

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
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๓
(๗) รายงานผลการศึ ก ษาอบรมปฐมนิ เ ทศและการศึ ก ษาอบรมภาควิ ท ยาการ
ในรายงานประจําตัวตามแบบรายงานผลการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมภาควิทยาการ
ของผูชวยผูพิพากษาทายระเบียบนี้ ๔
(๘) ดํ า เนิ น การใด ๆ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาอบรมที่ ไ ม ไ ด กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บหรื อ
หลักเกณฑการปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
ตลอดระยะเวลาระหวางการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมภาควิทยาการ
หรือการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีในกรณีจําเปน ใหเลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอํานวยการศึกษาอบรม
ในกรณีที่ผูอํานวยการศึกษาอบรมไมสามารถอยูปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหร องเลขาธิการ
สถาบั นพั ฒนาข าราชการฝ ายตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมทํ าการแทน หากรองเลขาธิ การสถาบั นพั ฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมไมสามารถอยูปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
ที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมมอบหมายทําการแทน
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ขอ ๑๒ ในระหวางที่ผูชวยผูพิพากษาเขารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี
ในศาลใด ใหอธิบดีผูพิพากษาหรือผูพิพากษาหัวหนาศาลนั้น มีอํานาจตามขอ ๑๑(๑) (๖) (๗) และ (๘)
โดยอนุโลม
ขอ ๑๓ ผูใหการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีแกผูชวยผูพิพากษาในศาลใด
ไดแก บุคคลดังตอไปนี้ คือ
(๑) อธิบดีผูพิพากษา
(๒) รองอธิบดีผูพิพากษา
(๓) ผูพิพากษาหัวหนาศาล
(๔) ผูพิพากษาในศาลนัน้ ที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๑๔
ขอ ๑๔ การพิจารณาคัดเลือกผูพิพากษาผูใหการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษา
คดีตามขอ ๑๓ (๔) ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม โดยใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสามารถในการใหการศึกษาอบรม และความ
สมัครใจที่จะเปนผูใหการศึกษาอบรมเปนสําคัญยิ่งกวาลําดับอาวุโส และใหนําความเห็นของอธิบดี
ผูพิพากษาหรือผูพิพากษาหัวหนาศาลมาประกอบการพิจารณาดวย สวนคุณสมบัติประการอื่นและ
หนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูใหการศึกษาอบรม ใหเปนไปตามคูมือผูใหการศึกษาอบรม
ผูชวยผูพิพากษาที่ ก.บ.ศ. กําหนด
๔ แบบรายงานฯ ปรับปรุงใหมตามแบบทายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
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๔
ขอ ๑๕ ให ผูให การศึ กษาอบรมบัน ทึก รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ความรูความสามารถ
อุปนิสัย ความประพฤติ จรรยามารยาท และบุคลิกลักษณะของผูชวยผูพิพากษาเปนรายบุคคล ตาม
แบบรายงานผลการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีทายระเบียบนี้ และรายงานใหคณะกรรมการ
อํานวยการศึกษาอบรมทราบทุกระยะเวลา ๓ เดือน หรือระยะเวลานอยกวานั้นเทาที่ผูชวยผูพิพากษา
รับการศึกษาอบรมอยูกับตน โดยจัดสงรางคําพิพากษาที่ใหผูชวยผูพิพากษาเขียน โดยเจาของสํานวน
กับองคคณะลงนามแลวใหคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมพิจารณาตามเงื่อนไขการศึกษาอบรม
ทายระเบียบนี้ดวย ๕
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ขอ ๑๖ ผูชวยผูพิพากษายอมนั่งพิจารณาคดีรวมกับผูพิพากษาผูใหการศึกษาอบรมได
แตจะลงชื่อในคําพิพากษาหรือคําสั่งไมได และในการเดินเผชิญสืบผูชวยผูพิพากษายอมรวมไปกับ
ผูพิพากษาผูใหการศึกษาอบรมได
ในการขึ้นบัลลังกพิจารณาคดี ผูชวยผูพิพากษาสวมครุยตุลาการศาลยุติธรรมไดตาม
ระเบียบวาดวยการนั้น
สวนที่ ๒
คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม
๖

ขอ ๑๗ ในการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษาแตละรุน ใหมีคณะกรรมการอํานวยการ
ศึกษาอบรม ประกอบดวยขาราชการตุลาการจํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน ที่คัดเลือกโดย
ประธานศาลฎีกา ๑ คน ประธานศาลอุทธรณ ๑ คน และ ก.บ.ศ. คัดเลือกจากขาราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหนาที่ในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครเปนกรรมการ
โดยใหผูมีอาวุโสสูงสุดในขณะแตงตั้งเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการศึกษาอบรมเปนกรรมการ
รองเลขาธิ การสถาบั นพั ฒ นาข า ราชการฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมเป น กรรมการและเลขานุ ก าร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและผูอํานวยการวิทยาลัยขาราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรม เปนผูชวยเลขานุการ แลวเสนอประธานศาลฎีกาเพื่อแตงตั้ง
๗

ขอ ๑๘ คุณสมบัติของกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมมีดังนี้
(๑) มีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งในดานการดํารงตน การปฏิบัติงานและดานวิชาการ
(๒) มีความสามารถในการถายทอดความรูทั้งดานวิชาการและประสบการณ
(๓) มีประสบการณการทํางานในหนาที่ทางตุลาการมาแลวไมนอยกวาสิบหาปหรือ
เคยดํารงตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลหรือตําแหนงที่เทียบเทามาแลว
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๕

แบบรายงานฯ ปรับปรุงใหมตามแบบทายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๗
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
๖

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๕
(๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.บ.ศ. กําหนด
(๕) ตองไมเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ
อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๘
(๖) ตองไมเปนผูที่อยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
7

ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) กําหนดวิทยากรในการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมภาควิทยาการ
กําหนดศาลและคัดเลือกผูใหการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีตามขอ ๑๔ หรือเปลี่ยนแปลง
รอบการศึกษาอบรมในกรณีมีเหตุจําเปนตามขอ ๗
(๒) กําหนดใหมีการศึกษาอบรมในเวลาอื่นหรือในวันหยุดราชการตามขอ ๑๐
(๓) ใหคําปรึกษาและใหความเห็นชอบแกผูอํานวยการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
อบรมผูชวยผูพิพากษา
(๔) ดูแลและใหคําแนะนําหรือวากลาวตักเตือนในการประพฤติปฏิบัติของผูชวยผูพิพากษา
ตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งในและนอกสถานที่ราชการ
(๕) พิจารณาและมีมติตัดคะแนนการศึกษาอบรมของผูชวยผูพิพากษาตามที่ผูอํานวยการ
ศึกษาอบรมเสนอหรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเห็นสมควร
(๖) เสนอความเห็นตอเลขานุการ ก.ต. โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. ในกรณีที่
มีเหตุตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เกิดขึ้นในระหวางการศึกษาอบรม เพื่อเสนอตอประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ก.ต. เพื่อสั่งใหผูชวยผูพิพากษาออกจากราชการหรือดําเนินการเพื่อใหมีการโอนเปนขาราชการศาลยุติธรรม
(๗) ใหความเห็นในรายงานผลการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมภาค
วิ ท ยาการผู ช ว ยผู พิ พ ากษาตามแบบรายงานผลการศึ ก ษาอบรมปฐมนิ เ ทศและแบบรายงานผล
การศึกษาอบรมภาควิทยาการ
(๘) ประมวลผลการศึกษาอบรมผูชว ยผูพิพากษา รวบรวมขอมูลประจําตัวผูชวยผูพิพากษา
แตละคนทั้งจากสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและศาลที่ผูชวยผูพิพากษาเขารับ
การศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี และพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาอบรมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นสุดการศึกษาอบรม ความเห็นดังกลาวใหระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจของผูชวยผูพิพากษาเปนรายบุคคลดวย ทั้งนี้ในกรณีจําเปนอาจให
แพทยตรวจสภาพรางกายและสภาพจิตใจเปนการเฉพาะรายก็ได

๘

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
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๖
(๙) จัดทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือแตบางสวนซึ่งคูมือผูใหการศึกษาอบรม
ผูชวยผูพิพากษา หลักสูตรการศึกษาอบรม และรายงานประจําตัวทายระเบียบนีโ้ ดยความเห็นชอบของ
ก.บ.ศ.
(๑๐) แตงตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใดๆ ตามแตจะมอบหมาย
ข อ ๒๐ คณะกรรมการอํ า นวยการศึ ก ษาอบรมอาจพิ จ ารณาตั ด คะแนนผู ช ว ย
ผูพิพากษาไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมเคารพอาวุโส
(๒) ทําตนผิดนิติประเพณี
(๓) ละเลยไมปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ของราชการศาลยุติธรรม
(๔) ทําใหแตกความสามัคคีในหมูค ณะ
(๕) ประพฤติตนไมเหมาะสม
(๖) ถือประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม
(๗) ทํางานหรือเขาสังคมกับคนอื่นไมได
(๘) ไมตรงตอเวลา มาสายโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๙) แตงกายหรือใชกริ ิยาวาจาไมเหมาะสม
(๑๐) ขาดความรับผิดชอบในการศึกษาอบรมหรือในงาน
(๑๑) เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเห็นสมควร
การตัดคะแนนและจํานวนคะแนนที่ตัดใหพิจารณาตามความรายแรงแหงการกระทํา
และเมื่อตัดคะแนนแลวใหผูอํานวยการศึกษาอบรมแจงมติใหผูชวยผูพิพากษานั้นทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมเห็น วามีเหตุอันควรสงสัยในความ
ซื่อสัตยสุจริตของผูชวยผูพิพากษาผูใดก็ใหผูอํานวยการศึกษาอบรมรายงานตอเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไป
สวนที่ ๓
คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรม
๙
ขอ ๒๑ ใหมคี ณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการศึกษาอบรม
(๒) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม จํานวน ๓ คน
(๓) ขาราชการตุลาการที่ไ มไ ดเปน กรรมการอํานวยการศึกษาอบรมซึ่ง ไดรับ การ
คัดเลือกจาก ก.บ.ศ. จํานวน ๘ คน
๙ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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๗
(๔) รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมเปนกรรมการ
และเลขานุการ
โดยให ข า ราชการตุ ล าการผู มี อ าวุ โ สสู ง สุ ด ในขณะแต ง ตั้ ง เป น ประธานกรรมการ
ใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและผูอํานวยการวิทยาลัยขาราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๒๒ การแตงตั้งและคุณสมบัติของกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมใหนํา
ความในขอ ๑๗ และขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมมีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการทดสอบคุณธรรม จริยธรรม สภาพรางกายและจิตใจของผูชวยผูพิพากษา
รวมทั้งความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การตรวจรับคําคูความ การชี้สองสถาน การสั่ง
คํารองคําขอ การเตรียมคดี การบันทึกคําพยาน การเขียนคําพิพากษาและคําสั่งการใชดุลพินิจ และ
อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) ประเมินผลการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษา ตามหลักเกณฑและวิธีการใน (๑) ให
สอดคลองกับแบบรายงานประจําตัวผูชวยผูพิพากษาทายระเบียบนี้ ทั้งนี้ การประเมินผลใหคํานึงถึง
ความรูความสามารถ อุปนิสัย ความประพฤติ จรรยามารยาทและบุคลิกลักษณะของผูชวยผูพิพากษา
เปนรายบุคคลตลอดจนการถูกตัดคะแนนการเขารับการศึกษาอบรมปฐมนิเทศ การเขารับการศึกษา
อบรมภาควิทยาการและการเขารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีประกอบดวย
(๓) เสนอผลการประเมินผลการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษาตอเลขานุการ ก.ต. เพื่อ
เสนอ ก.ต. มีมติ ทั้งนี้ ภายใน ๑ เดือน นับแตวันที่ไดรับความเห็นจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษา
อบรมตามขอ ๑๙(๘) โดยใหมีอํานาจเสนอความเห็นตามความเหมาะสม ๑๐
(๔) เรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่
เห็นสมควร
(๕) เสนอความเห็นตอ ก.บ.ศ. เพื่อปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
กับการประเมินผลการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษา
(๖) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใดๆ ตามแตจะมอบหมาย
หมวด ๓
การประเมินผลการศึกษาอบรม
ขอ ๒๔ ผูชวยผูพิพากษาที่จะผานการศึกษาอบรมผลการศึกษาอบรมตองเปนไปตาม
มาตรฐานของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต ความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนผูพิพากษา โดยตองประกอบดวยหลักเกณฑ
ตอไปนี้
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๑๐ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖
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๘
(๑) คะแนนการศึกษาอบรมตามขอ ๒๐ นอกเหนือจากคะแนนการศึกษาอบรมตาม
(๓) มี ๑๐๐ คะแนน ผูชวยผูพิพากษาตองไมถูกตัดคะแนนเกินกวา ๒๐ คะแนน
(๒) ผูชวยผูพิพากษาตองเขารับการศึกษาอบรมปฐมนิเทศ และการศึกษาอบรมภาค
วิทยาการเปน เวลาไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของระยะเวลาการศึกษาอบรมแตละประเภท และผล
การศึกษาอบรมปฐมนิเ ทศและผลการศึกษาอบรมภาควิท ยาการเปน ที่พ อใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาอบรม
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาอบรมของผูชวยผูพิพากษาผูใดใหเหลือนอยกวา
เกณฑผานการศึกษาอบรมที่กาํ หนดไวขา งตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
อบรมโดยคํานึงถึงเหตุจําเปนอันสมควรของผูชวยผูพิพากษาผูนั้นเปนสําคัญ และหากจะเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการศึกษาอบรมของผูชว ยผูพิพากษาผูใดใหเหลือนอยกวารอยละ ๗๐ ของระยะเวลา
การศึกษาอบรมแตละประเภทตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ กอน
(๓) ในการเขารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาของ
ผูชว ยผูพิพากษา ผูใหก ารศึกษาอบรมตองประเมิน ผลการศึกษาอบรมผูชว ยผูพิพากษาตามแบบ
รายงานผลการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีที่แบงเปน ๒ ตอน คือประเมินการปฏิบัติงาน
และประเมินการปฏิบัติตน ผูชวยผูพิพากษาตองไดรับคะแนนจากการประเมินผลการศึกษาอบรม
แตละตอนไมนอยกวารอยละ ๖๐
ในกรณีผูชวยผูพิพากษาคนหนึ่งไดรับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีจาก
ผูใ ห ก ารศึ ก ษาอบรมหลายคน ให ผู ใ หก ารศึก ษาอบรมแตล ะคนประเมิ น ผลการศึ กษาอบรมของ
ผูช ว ยผู พิ พ ากษาผู นั้ น แล ว นํา คะแนนของผู ใ ห ก ารศึ ก ษาอบรมแก ผู ชว ยผู พิ พ ากษาทุ ก คนรวมกั น
หารดวยจํานวนผูใหการศึกษาอบรมแลวจึงคิดเปนคะแนนรอยละของแตละตอนตามแบบรายงาน
ทายระเบียบนี้ ๑๑
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(๔) การดําเนินการทดสอบความรูความสามารถตามขอ ๒๓ (๑) ผูชวยผูพิพากษา
ตองไดคะแนนจากการทดสอบความรูไมนอยกวารอยละ ๖๐
ขอ ๒๕ เมื่อผูชวยผูพิพากษาไดรับการศึกษาอบรมครบกําหนดแลว ใหคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาอบรมพิจารณาผลการศึกษาอบรมปฐมนิเทศ ผลการศึกษาอบรมภาควิทยาการ
และผลการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีเปนรายบุคคล หากผลการศึกษาอบรมของผูชวย
ผูพิพากษาคนใดเปนไปตามมาตรฐานของ ก.บ.ศ. ใหเสนอขอแตงตั้งเปนผูพิพากษาประจําศาลตาม
หลักเกณฑในขอ ๒๓ (๒) (๓) และขอ ๒๔ แตถาผูชวยผูพิพากษาผูใดไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง
๑๑

แบบรายงานฯ ปรับปรุงใหมตามแบบทายระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
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๙
ขาราชการตุลาการ หรือเปนผูชวยผูพิพากษามาเปนเวลาเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๖ ขอ ๗
และขอ ๘ ถึงหนึ่งปแลว และผลของการศึกษาอบรมยังไมเปนไปตามมาตรฐานของ ก.บ.ศ. ใหเสนอ
ความเห็นตอเลขานุการ ก.ต. โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๕ วรรคสองตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย พิทกั ษพล
(นายธวัชชัย พิทักษพล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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