
ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ 

หมวด ๑ อุดมการณของผูพพิากษา 
หมวด ๒ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทางอรรถคดี 
หมวด ๓ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทางธุรการ 
หมวด ๔ จริยธรรมเกี่ยวกับกิจการอื่น 
หมวด ๕ จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตนและครอบครัว 
หมวด ๖ จริยธรรมของผูชวยผูพิพากษา ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ 

หมวด ๑ อุดมการณของผูพพิากษา 

ขอ ๑ หนาที่สําคัญของผูพิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแกผูมอีรรถคดี ซ่ึงจักตอง
ปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริตเที่ยงธรรม ถูกตองตามกฎหมาย และนิตปิระเพณ ีทั้งจกัตอง
แสดงใหเปนทีป่ระจักษแกสาธารณชนดวยวาตนปฏิบัติเชนนี้อยางเครงครัดครบถวน เพื่อ
การนี้ผูพิพากษาจักตองยึดมัน่ในความเปนอิสระของตนเองและเทิดทนูไวซ่ึงเกยีรติศกัดิ์
แหงสถาบันตลุาการ 

หมวด ๒ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตัิหนาท่ีในทางอรรถคด ี

ขอ ๒ ผูพิพากษาพึงตรวจสํานวนความและตระเตรยีมการดําเนินกระบวนพจิารณาไวให
พรอม ออกนั่งพิจารณาตรงตามเวลา และไมเล่ือนการพิจารณาโดยไมจาํเปน 

ขอ ๓ ในการนั่งพิจารณาคด ีผูพิพากษาจกัตองวางตนเปนกลางและปราศจากอคต ิทั้งพึง
สํารวจตนใหเหมาะสมกับตาํแหนงหนาที่ แตงกายเรียบรอย ใชวาจาสุภาพ ฟงความจาก
คูความและผูเกี่ยวของทุกฝายอยางตั้งใจ ใหความเสมอภาค และมีเมตตาธรรม 

ขอ ๔ ผูพิพากษาจักตองพจิารณาคดีโดยไตรตรอง สุขุมรอบคอบ และไมชักชา พึงตัดการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาทีไ่มจําเปนออกเพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว 
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ขอ ๕ ผูพิพากษาจักตองควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ทั้งจักตองมิใหผูใดประพฤติตนไมสมควรในศาล 

ขอ ๖ ผูพิพากษาจักตองละเวนการกลาวถึงขอเท็จจริงในคดีที่อาจกระทบกระเทือนตอ
บุคคลใด ไมวจิารณหรือใหความเหน็แกคูความหรือบุคคลภายนอกเกีย่วกับคดีที่อยูระหวาง
การพิจารณาหรือกําลังจะขึ้นสูศาล แตผูพิพากษาผูมีอํานาจอาจแถลงใหประชาชนเขาใจถึง
วธีิพิจารณาความของศาลเมื่อมีเหตุผลสมควร 

 
ขอ ๗ การถายภาพ ภาพยนตร บันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทําอยางอื่นในทํานอง
เดียวกันในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลจะกระทํามิได เวนแตผูพิพากษา
ตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาภาคขึ้นไปเปนผูอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนอยางยิ่ง แตพึง
ระมัดระวังมิใหเปนที่เสื่อมเสียหรือกระทบกระเทือนตอการพิจารณาคดี คูความ พยานหรือ
บุคคลอื่นใด 

 
ขอ ๘ การเปรียบเทียบหรือไกลเกลี่ยคดีจกัตองกระทําในศาล ผูพิพากษาพึงชี้แจงใหคูความ
ทุกฝายตระหนักถึงผลดีผลเสียในการดําเนินดคีตอไป ทั้งนี้ จักตองไมใหคํามั่น หรือบีบ
บังคับใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุกฝายยอมรับขอเสนอใดๆ หรือใหจําเลยรับสารภาพ
โดยไมสมัครใจ และจกัตองไมทําใหคูความฝายใดฝายหนึ่งระแวงวาผูพิพากษาฝกใฝ
ชวยเหลือคูความอีกฝายหนึ่ง 

 
ขอ ๙ ผูพิพากษาพึงระลึกวาการนําพยานหลักฐานเขาสืบและการซักถามพยานควรเปน
หนาที่ของคูความและทนายความของแตละฝายที่จะกระทํา ผูพิพากษาพึงเรียก
พยานหลักฐานหรือซักถามพยานดวยตนเองก็ตอเมื่อจําเปนเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม หรือมีกฎหมายบัญญัติไวใหศาลเปนผูกระทําเอง 
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ขอ ๑๐ การบันทึกคําเบิกความ ผูพิพากษาจักตองบันทกึเฉพาะขอความในประเด็นขอ
พิพาท หรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นขอพิพาท และตองไดสาระถูกตองครบถวนตามคําเบิก
ความ 

การบันทึกคําแถลงและรายงานกระบวนพิจารณา จักตองใหไดความชัดแจงและตรงตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ 

ขอ ๑๑ ในการปรึกษาคด ีผูพิพากษาเจาของสํานวนจกัตองตระเตรียมคดีนั้นลวงหนาอยางถ่ี
ถวน และจักตองชี้แจงขอเทจ็จริงและขอกฎหมายตอองคคณะอยางถูกตองครบถวน 

ผูพิพากษาที่เปนองคคณะจักตองรวมพิจารณาใหขอคิดเหน็และเหตุผลประกอบเสมือน
หนึ่งตนเปนเจาของสํานวนคดีเร่ืองนั้นเอง ผูพิพากษาที่รวมกันพิจารณาคดีพึงเคารพใน
ความคิดเหน็และเหตุผลของกันและกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดคําวินิจฉยัช้ีขาดที่ถูกตองและเที่ยง
ธรรม 

ขอ ๑๒ เมื่อจะพิพากษาหรือมีคําส่ังในคดีเรื่องใด ผูพิพากษาจกัตองละวางอคติทั้งปวง
เกี่ยวกับคูความหรือคดีความเรื่องนั้น ทัง้จักตองวนิิจฉัยโดยไมชักชา และไมเห็นแกหนา
ผูใด 

คําพิพากษาและคําส่ัง จักตองมีคําวินิจฉยัทีต่รงตามประเด็นแหงคด ีใหเหตุผลแจงชัดและ
สามารถปฏิบัติตามนั้นได การเรียงคําพิพากษาและคําส่ังพึงใชภาษาเขียนที่ดี ใชถอยคาํใน
กฎหมาย ใชโวหารที่รัดกุมเขาใจงายและถกูตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ขอความอื่นใดอันไมเกีย่วกับการวินจิฉัยประเด็นแหงคดีโดยตรงหรือไมทําใหการวินิจฉัย
ประเด็นดังกลาวชัดแจงขึ้นไมพึงปรากฏอยูในคําพิพากษาหรือคําส่ัง 

ขอ ๑๓ ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรอืคําส่ัง ผูพิพากษาจกัตองควบคุมใหการออก
หมาย หรือคําบังคับ ตรงตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง และจักตองออกโดยพลัน 
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ขอ ๑๔ ผูพิพากษาพึงถอนตวัจากการพิจารณาและพพิากษาคด ีเมื่อมีเหตุที่ตนอาจถกู
คัดคานไดตามกฎหมาย หรือเมื่อมีเหตุประการอื่นที่เกีย่วกับตัวผูพิพากษาอันอาจทําใหการ
พิจารณาพพิากษาคดีนัน้เสียความยุติธรรม และจักตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการจูงใจ 
ผูพิพากษาซึ่งพิจารณาพพิากษาคดีนัน้ในภายหลังในประการที่อาจทําใหเสียความยตุิธรรม
ได 

 
หมวด ๓ จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตัิหนาท่ีในทางธุรการ 

ขอ ๑๕ เพื่อใหงานธุรการของศาลมีประสิทธิภาพ ผูพิพากษาจกัตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และอยางเต็มความสามารถ ทั้งจักตองควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และอยางเตม็ความสามารถเชนเดียวกนั 

 
ขอ ๑๖ ผูพิพากษาจกัตองปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของ
ผูบังคับบัญชาและตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา เวนแตจะไดรับอนุญาตใหขามลําดับ
ช้ันได 

 
ขอ ๑๗ ผูพิพากษาจกัตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเทีย่งธรรม และควบคมุให
ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินยัและจริยธรรมโดยเครงครัด 

การรายงานความดีความชอบของผูอยูใตบังคับบัญชาจักตองตรงตามความเปนจริง และ
การใหความเห็นเกีย่วกับผูอยูใตบังคับบัญชาจักตองปราศจากอคต ิ

 
ขอ ๑๘ ผูพิพากษาพึงสนนัสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่ซ่ือสัตยสุจริต มีผลงานดีเดน 
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มีความรูความสามารถ และขยันขันแข็ง ทั้งจักตองใหความชวยเหลือแกผูอยูใตบังคบั
บัญชาซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการโดยชอบ 

ขอ ๑๙ เมื่อปรากฏวามีการกระทําความผิดทางวินยัของผูอยูใตบังคับบญัชาขึ้น ผูพิพากษา
จักตองรายงานผูบังคับบัญชาทันที โดยรายงานตามความเปนจริงทั้งจกัตองไมปกปดเรื่อง
ใดๆ ที่ควรรายงาน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน ผูพิพากษาจักตองดําเนนิการ
ไปตามอํานาจหนาที่นัน้โดยพลัน 

ในกรณีที่ปรากฏวามีการละเมิดจริยธรรมในขอสําคัญอันควรรายงาน ผูพิพากษาพึงรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 
ขอ ๒๐ ผูพิพากษาพึงเอาใจใสดูแลและอนุเคราะหผูอยูใตบังคับบัญชาตามควรแกกรณ ี

ขอ ๒๑ ผูพิพากษาพึงสงเสรมิความสามัคคีในระหวางผูอยูใตบังคับบัญชาและในหมู
ขาราชการ 

ขอ ๒๒ ผูพิพากษาพึงเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และรับฟงความคิดเหน็ดังกลาวที่ชอบดวยเหตุผล 

 
ขอ ๒๓ ผูพิพากษาจกัตองสอดสองดูแลใหคูความ ทนายความ พยาน และประชาชนที่มา
ศาลไดรับความเปนธรรม ความสะดวก และการปฏิบัติอยางมีอัธยาศยั 

 
ขอ ๒๔ ผูพิพากษาจกัตองเอาใจใสดแูลศาลและบริเวณศาลใหมีศรีสงา สมกับเปนสถานที่
ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม ควบคุมดูแลทรัพยสินทัง้หลายของทางราชการไวเพือ่ใช
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ในราชการ ทั้งจักตองถนอมรักษาทรัพยสินดังกลาวใหอยูในสภาพเรียบรอยใชการได
ตลอดเวลา 

 
ขอ ๒๕ ผูพิพากษาจกัตองรักษาความลับของทางราชการมิใหร่ัวไหล และจักตองไม
เปดเผยความลับแกบุคคลใดซึ่งไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะลวงรูความลับนั้น 

 
หมวด ๔ จริยธรรมเกี่ยวกับกิจการอื่น 

ขอ ๒๖ ผูพิพากษาจกัตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาหรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดใน
หางหุนสวน บริษัท หางราน หรือธุรกิจของเอกชน เวนแตจะเปนกจิการที่มิไดแสวงหา
กําไร 

ผูพิพากษาจกัตองไมประกอบอาชีพ หรือวชิาชีพ หรือกระทํากิจการใด อันจะ
กระทบกระเทอืนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา 

 
ขอ ๒๗ ในกรณีจําเปนผูพิพากษาอาจไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งจากหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐใหปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานนั้นได ในเมื่อการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไมกระทบกระเทอืนตอ
การปฏิบัติหนาที่หรือเกียรตศิักดิ์ของผูพิพากษา ทั้งจักตองไดรับอนุญาตจากกระทรวง
ยุติธรรมแลว 

การเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดยีวกัน จักตองไดรับ
อนุมัติจาก ก.ต. ดวย 

ขอ ๒๘ ผูพิพากษาไมพึงแสดงปาฐกถา บรรยาย สอน หรือเขารวมสัมมนา อภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นใดๆ ตอสาธารณชน ซ่ึงอาจกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาทีห่รือ
เกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา 
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ขอ ๒๙ ผูพิพากษาไมพึงเปนกรรมการ สมาชิก หรือเจาหนาที่ของสมาคม สโมสร ชมรม 
หรือองคการใดๆ หรือเขารวมในกจิการใดๆ อันจะกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
หรือเกียรติศกัดิ์ของผูพิพากษา 

 
ขอ ๓๐ ผูพิพากษาไมพึงรับเปนผูจัดการมรดก ผูจัดการทรัพยสิน หรือผูปกครองทรัพย เวน
แตเปนกรณีทีต่ัวผูพิพากษาเอง คูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดานของตน หรือญาติสืบสาย
โลหิตหรือเกี่ยวพันทางแตงงาน ซ่ึงผูพิพากษาถือเปนญาตสินิทมีสวนไดเสียในมรดกหรือ
ทรัพยนั้นโดยตรง 

 
ขอ ๓๑ ผูพิพากษาจกัตองไมรับแตงตั้งเปนผูแทนในการดําเนินคดีหรือรับเปนผูเรียง ผูเขียน 
ผูพิมพคําคูความ คํารอง คําขอ หรือคําแถลงในคดีใดๆ 

ผูพิพากษาจกัตองไมรับปรึกษาคดีความ หรือเร่ืองซึ่งอาจจะเปนคดีความขึ้นได และไมรับ
เปนผูราง ผูเขียน ผูพิมพ หรือพยานในพินยักรรมหรือนติิกรรมอื่นใด ไมวาเพื่อสินจาง
รางวัลหรือไม เวนแตเปนกรณีที่ตัวผูพพิากษาเอง คูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดานของตน 
หรือญาติสืบสายโลหิตหรือเกี่ยวพันทางแตงงาน ซ่ึงผูพิพากษาถือเปนญาติสนิท มีสวนได
เสียในคดหีรือเรื่องนั้นโดยตรง 

 
ขอ ๓๒ ผูพิพากษาไมพึงรับเปนอนุญาโตตุลาการ หรือผูประนอมขอพพิาท 

 
ขอ ๓๓ ผูพิพากษาจกัตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขแหงรัฐ 
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ขอ ๓๔ ผูพิพากษาจกัตองไมเปนกรรมการ สมาชิก หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมืองหรือ
กลุมการเมือง และจักตองไมเขาเปนตัวกระทําการ รวมกระทําการ สนับสนุนในการ
โฆษณาหรือชักชวนใดๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหรือผูแทนทางการเมืองอื่นใด ทั้ง
ไมพึงกระทําการใดๆ อันเปนการฝกฝายพรรคการเมือง หรือกลุมการเมืองใดนอกจากการ
ใชสิทธิเลือกตั้ง 

หมวด ๕ จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตนและครอบครัว 

ขอ ๓๕ ผูพิพากษาจกัตองเคารพและปฏิบัตติามกฎหมายอยางเครงครัด อยูในกรอบของ
ศีลธรรม และพึงมีความสันโดษครองตนอยางเรียบงาย สุภาพ สํารวมกิริยามารยาท มี
อัธยาศัยยดึถือจริยธรรมและประเพณีอันดงีามของตุลาการ ทั้งพึงวางตนใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาของบุคคลทั่วไป 

ขอ ๓๖ ผูพิพากษาพึงปรับปรุงตนเองใหดขีึ้นเปนลําดับและพึงขวนขวายศกึษาเพื่มเติมทั้ง
ในวิชาชพีตุลาการและความรูรอบตัว 

ขอ ๓๗ ผูพิพากษาจกัตองไมกาวกายหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการปฏิบัติ
หนาที่ของผูพพิากษาอื่น 

ขอ ๓๘ ผูพิพากษาจกัตองไมยินยอมใหบุคคลในครอบครัวกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของ
ตน หรือของผูอ่ืน และจกัตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนงของตนแสวงหาประโยชนอันมิ
ชอบ 

ขอ ๓๙ ผูพิพากษาพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจักตองไมแสวงหาตาํแหนง ความดี
ความชอบ หรือประโยชนอ่ืนใด โดยมิชอบจากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด 

ขอ ๔๐ ผูพิพากษาจกัตองระมัดระวังมใิหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงานอื่นใด
ของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลซึ่งอยูในครัวเรือนของตนมีลักษณะเปนการ
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กระทบกระเทอืนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมของผูพิพากษา 

ขอ ๔๑ ผูพิพากษาและคูสมรสจักตองไมรับทรัพยสินหรอืประโยชนใดๆ จากคูความหรือ
จากบุคคลอื่นใดเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา และจักตองดูแลใหบคุคลใน
ครอบครัวปฏิบัติเชนเดยีวกนัดวย 

ขอ ๔๒ ผูพิพากษาและคูสมรสจักตองไมรับของขวัญของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดอันมี
มูลคาเกินกวาที่พึงใหกันตามอัธยาศัยและประเพณใีนสังคม และจักตองดูแลใหบุคคลใน
ครอบครัวปฏิบัติเชนเดยีวกนัดวย 

ขอ ๔๓ ผูพิพากษาจกัตองละเวนการคบหาสมาคมกับคูความ หรือบุคคลอื่น ซ่ึงมีสวนได
เสีย หรือผลประโยชนเกี่ยวของกับคดีความ หรือบุคคลซึ่งมีความประพฤติหรือมีช่ือเสียง
ในทางเสื่อมเสีย อันอาจจะกระทบกระเทอืนตอความเชือ่ถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการ
ประสาทความยุติธรรมของผูพิพากษา 

หมวด ๖ จริยธรรมของผูชวยผูพิพากษา ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ 

ขอ ๔๔ ใหนําประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการนี้มาใชบังคับแกผูชวยผูพิพากษา 
ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบดวยโดยอนุโลม. 

 




