อาชีพในฝนของคนรุนใหม : ผูพิพากษา
รายได : 10 ปมีเงินเก็บ 12 ลาน
ผลตอบแทนไดทั้งในรูปของเงินเดือน และอื่น ซึ่งรายไดของนักกฎหมาย พอสรุปเปนระดับไดดังนี้
รายได
ประมาณปละ
720,000 บาท
ผูพิพากษา
+ เงินประจําตําแหนง
รายได
ประมาณปละ
480,000 บาท
รวมรายได
ประมาณปละ
1,200,000 บาท
อัยการสูงสุด
รายได
ประมาณปละ
720,000 บาท
+ เงินประจําตําแหนง
รายได
ประมาณปละ
480,000 บาท
รวมรายได
ประมาณปละ
1,200,000 บาท
ทนายความ (มีประสบการณ)
รายได
ประมาณปละ
1,200,000 บาท
+ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย / 1 บริษัท
รายได
ประมาณปละ
1,200,000 บาท
รวมรายได
ประมาณปละ
2,400,000 บาท

เรียบเรียงขอมูล : โรงเรียนศิริสาธิต (4 มกราคม 2558) อางถึง https://www.gotoknow.org/posts/531119

นิยามอาชีพ ผูพิพากษา
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยในศาลยุติธรรม
เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมาย ใชดุลยพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานและทําคําสั่งหรือคําพิพากษาในคดีแพงและ
คดีอาญาปฏิบัติหนาที่ในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา

ลักษณะของงานที่ทํา
ตรวจคําคูความซึ่งยื่นตอศาลเพื่อสั่งรับหรือไมรับหรือใหทําใหมหรือใหแกไขเพิ่มเติม
ควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี ออกขอกําหนดเพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณศาล
และเพื่อใหกระบวนพิจารณาดําเนินไปโดยเที่ยงธรรมและรวดเร็ว ออกหมายเรียก ออกหมาย
อาญา ออกหมายสั่ งใหส งคนมาจาก หรือ ไปยังจั งหวั ด อื่นหรื อออกคํ าสั่ งใด ๆ ไต ส วนและ
วินิจฉัยชี้ขาดคํารองหรือคําขอไตสวนมูลฟองในคดีอาญาไตสวนการชันสูตรพลิกศพ ในกรณี
ที่มีความตายเกิดขึ้ น โดยการกระทําของเจาพนักงานนั่งพิจารณาคดีและควบคุมการนําสื บ
พยานหลั กฐานของคู ความ ตรวจบุคคล วัตถุสถานที่หรือตั้ งผูเชี่ ยวชาญใชดุ ลยพินิ จวิ นิจฉั ย
ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีทั้งทางแพงและทางอาญาโดยยุติธรรม
ตามกฎหมาย บั ง คั บ คดี ใ ห เ ป น ไปตามคํ า พิ พ ากษา ทํ า รายงานการคดี แ ละกิ จ การของศาล
สงตามระเบีย บ ระมั ดระวั งการใชระเบี ยบวิ ธี การตางๆ ที่กําหนดขึ้ นโดยกฎหมายหรื อ โดย
ประการอื่น ใหเปนไปโดยถูกตองเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว
อาจมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตางประเภทกันตามประเภทของศาล

สภาพการทํางาน
ผูพิพากษามีหองทํางานที่มีสภาพเหมือนหองทํางานทั่วไปและเมื่อตองทําหนาที่
ตัดสินคดีความ จะตองนั่งบังลังกปฏิบัติหนาที่พิพากษาเปนประธานในหอง ตัดสินคดีความ
อาชีพผูพิพากษา อาจจะตองปฏิบัติงานประจําศาลในตางจังหวัด โดยเฉลี่ยจะปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 3 - 4 ปในแตละจังหวัด ซึ่งมีบานพักผูพิพากษาประจําในทุกจังหวัดหรืออาจจะปฏิบัติ
หนาที่ประจําศาลในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการประกาศของคณะกรรมการขาราชการศาล
ยุติธรรม

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ผูพิพากษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- สัญชาติไทยโดยกําเนิด
- ไมเปนผูถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
- อายุไมต่ํากวา 25 ปบริบรูณ
- เปนนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไลไดปริญญาหรือ
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากตางประเทศซึ่ง ก.ต. เทียบไมต่ํากวาปริญญาตรี เปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิตยสภาจากสํานักเนติบัณฑิตยสภา
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพรอมดังตอไปนี้คือ : การดํารงตําแหนงผูพิพากษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 นั้น บุคคลผูประสงคจะ
เขารับราชการเปนผูพิพากษามีได 3 ทางคือ
1. สมัครสอบคัดเลือก ตองอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ
2. สมัครทดสอบความรู ตองอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ
3. สมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษตองอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ
ผูที่จะเขาเปนผูพิพากษาโดย 3 ทางดังกลาวขางตน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา 26 กําหนดวาตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย เชน ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ไมเปน ผูถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ เปนตน และสําหรับผูสอบคัดเลือกตาม
ผูสมัครสอบคัดเลือกตาม ขอ 1 ตองมีคุณวุฒิและไดประกอบ วิชาชีพทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
1. เปนนิติศาสตรบัณฑิตหรือสอบไลไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจาก
ตางประเทศ ซึ่ง ก.ต. เทียบไมต่ํากวาปริญญาตรี
2. สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง เนติบัณฑิตยสภา
3. ไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนจาศาล รองจาศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย
เจาพนักงานบังคับคดี หรือพนักงานคุมความประพฤติของศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ
นายทหารเหลาพระธรรมนูญ ทนายความ หรือประกอบวิชาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย

ตามที่ ก.ต. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองปทั้งนี้ให ก.ต. มีอาํ นาจออกระเบียบกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ดวยหลักเกณฑและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก ให
เปนไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาล ยุติธรรม มาตรา 27)
ผูสมัครทดสอบความรูตามขอ 2 ตองมีคุณวุฒิและไดประกอบวิชาชีพ ดังตอไปนี้
1. สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง เนติบัณฑิตยสภา
2. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ก. สอบไลไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากตางประเทศ โดยมี
หลักสูตรเดียวไมนอยกวาสามป ซึ่ง ก.ต.เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือสอบไดปริญญาเอก
ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง
ข. สอบไลไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากตางประเทศ โดยมี
หลักสูตรเดียวไมนอยกวาสองปหรือหลายหลักสูตรรวมกันไมนอยกวาสองป ซึ่ง ก.ต. เทียบ
ไมต่ํากวาปริญญาตรีและไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวตามมาตรา 27 (3) (ประกอบวิชาชีพ
เปนจาศาล พนักงานอัยการ ฯลฯ เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป)
ค. สอบไลไดปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต.
รับรองและไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา 27 (3) เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
ง. เปนนิติศาสตรบัณฑิตชั้นเกียรตินิยมและไดประกอบวิชาชีพเปนอาจารยในคณะ
นิติศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐเปนเวลาไมนอยกวาหาป
จ. เปนนิติศาสตรบัณฑิตและเปนขาราชการศาลยุตธิ รรมที่ไดประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมายในตําแหนงตามที่ ก.ต. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหกปและเลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรมรับรองวามีความซื่อสัตยสุจริตและมีความรูความสามารถดี และมีความประพฤติดีเปนที่
ไววางใจวาจะปฏิบัติหนาที่ขาราชการตุลาการได
ฉ. สอบไลไดปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ ก.ต. กําหนดและเปน
นิติศาสตรบัณฑิตและไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา 27 (3) หรือไดประกอบ
วิชาชีพตามที่ ก.ต. กําหนดเปนเวลาไมนอย กวาสามป
ญ. สอบไลไดปริญญาตรีหรือที่ ก.ต. เทียบไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.ต.
กําหนดและไดประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ต. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบปจนมีความรูความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นและเปนนิติศาสตรบัณฑิตให ก.ต. มีอํานาจออกระเบียบกําหนดเงื่อนไข

เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม (2) (จ) (ฉ) และ (ช) ดวยหลักเกณฑและวิธีการสมัครทดสอบ
ความรูใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ต.กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พระราชบัญญัติ
ระเบียบ ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา 28) สวนผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ
ผูสมัครตามขอ 3 ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ก. เปน หรือเคยเปนศาสตราจารยหรือ รองศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ข. เปนหรือเคยเปนอาจารยในคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนเวลาไมนอย
กวาหาป
ค. เปนหรือเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการประเภทอื่นในตําแหนง
ไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาขึ้นไป
ง. เปนหรือเคยเปนทนายความมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป
2. สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง เนติบัณฑิตยสภา
3. เปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณดีเดนในสาขาวิชากฎหมายตามที่ ก.ต.
กําหนด
4. เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต มีบุคลิกภาพ มีความประพฤติและทัศนคติเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติหนาที่ขาราชการตุลาการ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพิเศษใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ต. กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา 29)

โอกาสในการมีงานทํา
ตําแหนงผูพิพากษาถือวาเปนตําแหนงที่มีเกียรติ เปนงานที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ทรัพยสิน
และชีวิตของประชาชนพลเมือง และทํางานใน พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย มีบัลลังกนั่ง
สูงกวาขาราชการธรรมดา แมปจจุบันนี้ความคิดดังกลาวจะลดนอยลงเนื่องจากจํานวนผูพิพากษามากขึ้น
อีกทั้งฐานะในทางสังคมและเกียรติภูมิของขาราชการฝายอื่น ตลอดจนพอคานักธุรกิจสูงขึ้น แต
ตํ า แหน ง ผู พิ พ ากษาก็ ยั ง คงมี ค วามสํ า คั ญ อยู
เพราะฉะนั้ น ผู พิ พ ากษาจึ ง ต อ งดํ า รงตนให
นาเชื่อถือ ดังนั้นกิจการบางอยางซึ่งขัดกับงานในตําแหนงหนาที่ราชการหรือทําใหเปนที่ระแวง
สงสัยในความเปนกลางหรือความเปนธรรม เชน รับปรึกษาคดีใหบุคคลทั่วไปหรือรับทํางานนอก
เวลาหารายไดพิเศษเลี้ยงครอบครัว แมจะเปนงานสุจริตกฎหมายก็หามไวมิใหกระทํา เพราะ
การกระทําเชนนั้นอาจกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษา
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ผูประกอบอาชีพนี้ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายเมื่อมีความชํานาญและ ประสบการณจะ
สามารถไดรับการเลื่อนขั้น ตําแหนงตามสายงานไปไดจนถึงตําแหนงบริหารของขาราชการตุลา
การประธานศาลฎีกา การประกอบการอื่นเพื่อหารายไดพิเศษแมจะเปนงานสุจริตกฎหมายก็หาม
ไวมิใหกระทําเนื่องจากผูพิพากษาตองดํารงตนใหนาเชื่อถือ ไมควรทําใหเปนที่ระแวงสงสัยใน
ความเปนกลางหรือความเปนธรรมและสําหรับอาชีพนี้อัตราเงินเดือนจัดไดวาสูงกวาขาราชการ
สังกัดอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนที่ปรับใหมใหเหมาะสมกับภาวะสังคม
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย นิติกร อาจารยมหาวิทยาลัย

