ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ
หมวด ๑ อุดมการณของผูพพิ ากษา
หมวด ๒ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทางอรรถคดี
หมวด ๓ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทางธุรการ
หมวด ๔ จริยธรรมเกี่ยวกับกิจการอื่น
หมวด ๕ จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตนและครอบครัว
หมวด ๖ จริยธรรมของผูชวยผูพิพากษา ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ
หมวด ๑ อุดมการณของผูพพิ ากษา
ขอ ๑ หนาที่สาํ คัญของผูพิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแกผูมอี รรถคดี ซึ่งจักตอง
ปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริตเที่ยงธรรม ถูกตองตามกฎหมาย และนิตปิ ระเพณี ทั้งจักตอง
แสดงใหเปนทีป่ ระจักษแกสาธารณชนดวยวาตนปฏิบัติเชนนี้อยางเครงครัดครบถวน เพื่อ
การนี้ผูพิพากษาจักตองยึดมัน่ ในความเปนอิสระของตนเองและเทิดทูนไวซึ่งเกียรติศกั ดิ์
แหงสถาบันตุลาการ
หมวด ๒ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ในทางอรรถคดี
ขอ ๒ ผูพิพากษาพึงตรวจสํานวนความและตระเตรียมการดําเนินกระบวนพิจารณาไวให
พรอม ออกนั่งพิจารณาตรงตามเวลา และไมเลื่อนการพิจารณาโดยไมจาํ เปน
ขอ ๓ ในการนั่งพิจารณาคดี ผูพิพากษาจักตองวางตนเปนกลางและปราศจากอคติ ทั้งพึง
สํารวจตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ แตงกายเรียบรอย ใชวาจาสุภาพ ฟงความจาก
คูความและผูเกี่ยวของทุกฝายอยางตั้งใจ ใหความเสมอภาค และมีเมตตาธรรม
ขอ ๔ ผูพิพากษาจักตองพิจารณาคดีโดยไตรตรอง สุขุมรอบคอบ และไมชักชา พึงตัดการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาทีไ่ มจําเปนออกเพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว
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ขอ ๕ ผูพิพากษาจักตองควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ทั้งจักตองมิใหผใู ดประพฤติตนไมสมควรในศาล
ขอ ๖ ผูพิพากษาจักตองละเวนการกลาวถึงขอเท็จจริงในคดีที่อาจกระทบกระเทือนตอ
บุคคลใด ไมวจิ ารณหรือใหความเห็นแกคคู วามหรือบุคคลภายนอกเกีย่ วกับคดีที่อยูร ะหวาง
การพิจารณาหรือกําลังจะขึ้นสูศาล แตผูพิพากษาผูมีอํานาจอาจแถลงใหประชาชนเขาใจถึง
วิธีพิจารณาความของศาลเมื่อมีเหตุผลสมควร
ขอ ๗ การถายภาพ ภาพยนตร บันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทําอยางอื่นในทํานอง
เดียวกันในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลจะกระทํามิได เวนแตผูพิพากษา
ตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาภาคขึ้นไปเปนผูอ นุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนอยางยิ่ง แตพึง
ระมัดระวังมิใหเปนที่เสื่อมเสียหรือกระทบกระเทือนตอการพิจารณาคดี คูความ พยานหรือ
บุคคลอื่นใด
ขอ ๘ การเปรียบเทียบหรือไกลเกลี่ยคดีจกั ตองกระทําในศาล ผูพิพากษาพึงชี้แจงใหคคู วาม
ทุกฝายตระหนักถึงผลดีผลเสียในการดําเนินดคีตอไป ทั้งนี้ จักตองไมใหคํามั่น หรือบีบ
บังคับใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุกฝายยอมรับขอเสนอใดๆ หรือใหจําเลยรับสารภาพ
โดยไมสมัครใจ และจักตองไมทําใหคูความฝายใดฝายหนึ่งระแวงวาผูพ ิพากษาฝกใฝ
ชวยเหลือคูความอีกฝายหนึ่ง
ขอ ๙ ผูพิพากษาพึงระลึกวาการนําพยานหลักฐานเขาสืบและการซักถามพยานควรเปน
หนาที่ของคูความและทนายความของแตละฝายที่จะกระทํา ผูพิพากษาพึงเรียก
พยานหลักฐานหรือซักถามพยานดวยตนเองก็ตอเมื่อจําเปนเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม หรือมีกฎหมายบัญญัติไวใหศาลเปนผูกระทําเอง

3

ขอ ๑๐ การบันทึกคําเบิกความ ผูพิพากษาจักตองบันทึกเฉพาะขอความในประเด็นขอ
พิพาท หรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นขอพิพาท และตองไดสาระถูกตองครบถวนตามคําเบิก
ความ
การบันทึกคําแถลงและรายงานกระบวนพิจารณา จักตองใหไดความชัดแจงและตรงตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ขอ ๑๑ ในการปรึกษาคดี ผูพิพากษาเจาของสํานวนจักตองตระเตรียมคดีนั้นลวงหนาอยางถี่
ถวน และจักตองชี้แจงขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะอยางถูกตองครบถวน
ผูพิพากษาที่เปนองคคณะจักตองรวมพิจารณาใหขอคิดเห็นและเหตุผลประกอบเสมือน
หนึ่งตนเปนเจาของสํานวนคดีเรื่องนั้นเอง ผูพิพากษาที่รว มกันพิจารณาคดีพึงเคารพใน
ความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดคําวินิจฉัยชี้ขาดที่ถูกตองและเที่ยง
ธรรม
ขอ ๑๒ เมื่อจะพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีเรื่องใด ผูพิพากษาจักตองละวางอคติทั้งปวง
เกี่ยวกับคูความหรือคดีความเรื่องนั้น ทัง้ จักตองวินิจฉัยโดยไมชักชา และไมเห็นแกหนา
ผูใด
คําพิพากษาและคําสั่ง จักตองมีคําวินิจฉัยทีต่ รงตามประเด็นแหงคดี ใหเหตุผลแจงชัดและ
สามารถปฏิบัติตามนั้นได การเรียงคําพิพากษาและคําสั่งพึงใชภาษาเขียนที่ดี ใชถอยคําใน
กฎหมาย ใชโวหารที่รัดกุมเขาใจงายและถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ขอความอื่นใดอันไมเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยประเด็นแหงคดีโดยตรงหรือไมทําใหการวินิจฉัย
ประเด็นดังกลาวชัดแจงขึ้นไมพึงปรากฏอยูใ นคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ขอ ๑๓ ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ผูพิพากษาจักตองควบคุมใหการออก
หมาย หรือคําบังคับ ตรงตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง และจักตองออกโดยพลัน
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ขอ ๑๔ ผูพิพากษาพึงถอนตัวจากการพิจารณาและพิพากษาคดี เมื่อมีเหตุที่ตนอาจถูก
คัดคานไดตามกฎหมาย หรือเมื่อมีเหตุประการอื่นที่เกีย่ วกับตัวผูพิพากษาอันอาจทําใหการ
พิจารณาพิพากษาคดีนนั้ เสียความยุติธรรม และจักตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการจูงใจ
ผูพิพากษาซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีนนั้ ในภายหลังในประการที่อาจทําใหเสียความยุติธรรม
ได

หมวด ๓ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ในทางธุรการ
ขอ ๑๕ เพื่อใหงานธุรการของศาลมีประสิทธิภาพ ผูพิพากษาจักตองปฏิบัติหนาที่ดว ยความ
ซื่อสัตยสุจริต และอยางเต็มความสามารถ ทั้งจักตองควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาที่ดว ยความซื่อสัตยสุจริต และอยางเต็มความสามารถเชนเดียวกัน
ขอ ๑๖ ผูพิพากษาจักตองปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
ผูบังคับบัญชาและตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา เวนแตจะไดรับอนุญาตใหขามลําดับ
ชั้นได
ขอ ๑๗ ผูพิพากษาจักตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเทีย่ งธรรม และควบคุมให
ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินยั และจริยธรรมโดยเครงครัด
การรายงานความดีความชอบของผูอยูใตบังคับบัญชาจักตองตรงตามความเปนจริง และ
การใหความเห็นเกีย่ วกับผูอยูใตบังคับบัญชาจักตองปราศจากอคติ
ขอ ๑๘ ผูพิพากษาพึงสนันสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่ซื่อสัตยสุจริต มีผลงานดีเดน
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มีความรูความสามารถ และขยันขันแข็ง ทั้งจักตองใหความชวยเหลือแกผูอยูใตบังคับ
บัญชาซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการโดยชอบ
ขอ ๑๙ เมื่อปรากฏวามีการกระทําความผิดทางวินยั ของผูอยูใตบังคับบัญชาขึ้น ผูพิพากษา
จักตองรายงานผูบังคับบัญชาทันที โดยรายงานตามความเปนจริงทั้งจักตองไมปกปดเรื่อง
ใดๆ ที่ควรรายงาน
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน ผูพิพากษาจักตองดําเนินการ
ไปตามอํานาจหนาที่นนั้ โดยพลัน
ในกรณีที่ปรากฏวามีการละเมิดจริยธรรมในขอสําคัญอันควรรายงาน ผูพิพากษาพึงรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบ
ขอ ๒๐ ผูพิพากษาพึงเอาใจใสดูแลและอนุเคราะหผูอยูใตบังคับบัญชาตามควรแกกรณี
ขอ ๒๑ ผูพิพากษาพึงสงเสริมความสามัคคีในระหวางผูอยูใตบังคับบัญชาและในหมู
ขาราชการ
ขอ ๒๒ ผูพิพากษาพึงเปดโอกาสใหผูอยูใ ตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และรับฟงความคิดเห็นดังกลาวที่ชอบดวยเหตุผล
ขอ ๒๓ ผูพิพากษาจักตองสอดสองดูแลใหคูความ ทนายความ พยาน และประชาชนที่มา
ศาลไดรับความเปนธรรม ความสะดวก และการปฏิบัติอยางมีอัธยาศัย
ขอ ๒๔ ผูพิพากษาจักตองเอาใจใสดแู ลศาลและบริเวณศาลใหมีศรีสงา สมกับเปนสถานที่
ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม ควบคุมดูแลทรัพยสินทัง้ หลายของทางราชการไวเพือ่ ใช
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ในราชการ ทั้งจักตองถนอมรักษาทรัพยสนิ ดังกลาวใหอยูในสภาพเรียบรอยใชการได
ตลอดเวลา
ขอ ๒๕ ผูพิพากษาจักตองรักษาความลับของทางราชการมิใหรั่วไหล และจักตองไม
เปดเผยความลับแกบุคคลใดซึ่งไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะลวงรูความลับนั้น
หมวด ๔ จริยธรรมเกี่ยวกับกิจการอื่น
ขอ ๒๖ ผูพิพากษาจักตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาหรือดํารงตําแหนงอืน่ ใดใน
หางหุนสวน บริษัท หางราน หรือธุรกิจของเอกชน เวนแตจะเปนกิจการที่มิไดแสวงหา
กําไร
ผูพิพากษาจักตองไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใด อันจะ
กระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา
ขอ ๒๗ ในกรณีจําเปนผูพิพากษาอาจไดรบั มอบหมายหรือแตงตั้งจากหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐใหปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นได ในเมื่อการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอ
การปฏิบัติหนาที่หรือเกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา ทั้งจักตองไดรับอนุญาตจากกระทรวง
ยุติธรรมแลว
การเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน จักตองไดรับ
อนุมัติจาก ก.ต. ดวย
ขอ ๒๘ ผูพิพากษาไมพึงแสดงปาฐกถา บรรยาย สอน หรือเขารวมสัมมนา อภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นใดๆ ตอสาธารณชน ซึ่งอาจกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาทีห่ รือ
เกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา
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ขอ ๒๙ ผูพิพากษาไมพึงเปนกรรมการ สมาชิก หรือเจาหนาที่ของสมาคม สโมสร ชมรม
หรือองคการใดๆ หรือเขารวมในกิจการใดๆ อันจะกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
หรือเกียรติศกั ดิ์ของผูพิพากษา
ขอ ๓๐ ผูพิพากษาไมพึงรับเปนผูจัดการมรดก ผูจัดการทรัพยสิน หรือผูปกครองทรัพย เวน
แตเปนกรณีทตี่ ัวผูพิพากษาเอง คูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดานของตน หรือญาติสืบสาย
โลหิตหรือเกี่ยวพันทางแตงงาน ซึ่งผูพิพากษาถือเปนญาติสนิทมีสวนไดเสียในมรดกหรือ
ทรัพยนั้นโดยตรง
ขอ ๓๑ ผูพิพากษาจักตองไมรับแตงตั้งเปนผูแทนในการดําเนินคดีหรือรับเปนผูเรียง ผูเขียน
ผูพิมพคําคูความ คํารอง คําขอ หรือคําแถลงในคดีใดๆ
ผูพิพากษาจักตองไมรับปรึกษาคดีความ หรือเรื่องซึ่งอาจจะเปนคดีความขึ้นได และไมรับ
เปนผูราง ผูเขียน ผูพิมพ หรือพยานในพินยั กรรมหรือนิติกรรมอื่นใด ไมวาเพื่อสินจาง
รางวัลหรือไม เวนแตเปนกรณีที่ตัวผูพพิ ากษาเอง คูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดานของตน
หรือญาติสืบสายโลหิตหรือเกี่ยวพันทางแตงงาน ซึ่งผูพิพากษาถือเปนญาติสนิท มีสวนได
เสียในคดีหรือเรื่องนั้นโดยตรง
ขอ ๓๒ ผูพิพากษาไมพึงรับเปนอนุญาโตตุลาการ หรือผูประนอมขอพิพาท
ขอ ๓๓ ผูพิพากษาจักตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขแหงรัฐ
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ขอ ๓๔ ผูพิพากษาจักตองไมเปนกรรมการ สมาชิก หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมืองหรือ
กลุมการเมือง และจักตองไมเขาเปนตัวกระทําการ รวมกระทําการ สนับสนุนในการ
โฆษณาหรือชักชวนใดๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหรือผูแทนทางการเมืองอื่นใด ทั้ง
ไมพึงกระทําการใดๆ อันเปนการฝกฝายพรรคการเมือง หรือกลุมการเมืองใดนอกจากการ
ใชสิทธิเลือกตั้ง
หมวด ๕ จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตนและครอบครัว
ขอ ๓๕ ผูพิพากษาจักตองเคารพและปฏิบัตติ ามกฎหมายอยางเครงครัด อยูในกรอบของ
ศีลธรรม และพึงมีความสันโดษครองตนอยางเรียบงาย สุภาพ สํารวมกิริยามารยาท มี
อัธยาศัยยึดถือจริยธรรมและประเพณีอนั ดีงามของตุลาการ ทั้งพึงวางตนใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
ขอ ๓๖ ผูพิพากษาพึงปรับปรุงตนเองใหดขี ึ้นเปนลําดับและพึงขวนขวายศึกษาเพื่มเติมทั้ง
ในวิชาชีพตุลาการและความรูรอบตัว
ขอ ๓๗ ผูพิพากษาจักตองไมกาวกายหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการปฏิบัติ
หนาที่ของผูพพิ ากษาอื่น
ขอ ๓๘ ผูพิพากษาจักตองไมยินยอมใหบุคคลในครอบครัวกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของ
ตน หรือของผูอื่น และจักตองไมยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงของตนแสวงหาประโยชนอันมิ
ชอบ
ขอ ๓๙ ผูพิพากษาพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจักตองไมแสวงหาตําแหนง ความดี
ความชอบ หรือประโยชนอนื่ ใด โดยมิชอบจากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
ขอ ๔๐ ผูพิพากษาจักตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงานอื่นใด
ของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลซึ่งอยูในครัวเรือนของตนมีลักษณะเปนการ
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กระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมของผูพิพากษา
ขอ ๔๑ ผูพิพากษาและคูสมรสจักตองไมรับทรัพยสินหรือประโยชนใดๆ จากคูความหรือ
จากบุคคลอื่นใดเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา และจักตองดูแลใหบคุ คลใน
ครอบครัวปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอ ๔๒ ผูพิพากษาและคูสมรสจักตองไมรับของขวัญของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดอันมี
มูลคาเกินกวาที่พึงใหกันตามอัธยาศัยและประเพณีในสังคม และจักตองดูแลใหบุคคลใน
ครอบครัวปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอ ๔๓ ผูพิพากษาจักตองละเวนการคบหาสมาคมกับคูความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีสวนได
เสีย หรือผลประโยชนเกี่ยวของกับคดีความ หรือบุคคลซึ่งมีความประพฤติหรือมีชื่อเสียง
ในทางเสื่อมเสีย อันอาจจะกระทบกระเทือนตอความเชือ่ ถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการ
ประสาทความยุติธรรมของผูพิพากษา
หมวด ๖ จริยธรรมของผูช วยผูพิพากษา ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ
ขอ ๔๔ ใหนําประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการนี้มาใชบังคับแกผชู วยผูพิพากษา
ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบดวยโดยอนุโลม.

