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ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง
และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๕) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๙
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(๗) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๘) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๙) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑๐) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๒) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวทางหรือหลักเกณฑ์ต ามมติคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ก.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
“เลขานุการ ก.ต.” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
“อ.ก.ต. ประจําชั้นศาล” หมายความว่า คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล
“เลขานุการ อ.ก.ต. ประจําชั้นศาล” หมายความว่า เลขานุการคณะอนุกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมประจําชั้นศาล
“จังหวัด” หมายความว่า พื้นที่ในเขตอํานาจศาล
“ภูมิลําเนา” หมายความว่า บ้านที่เกิดหรือเป็นพื้นเพเดิม ซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดอื่นที่มิใช่บ้านเกิดก็ได้
“ปริมณฑล” หมายความว่า จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สมุทรปราการ
“ศาลชํานัญพิเศษ” หมายความว่า ศาลภาษีอากรกลาง ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลล้มละลายกลาง
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“ศาลเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด และแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด
“ศาลชั้นอุทธรณ์” หมายความว่า ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค
“ตําแหน่งในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” หมายความว่า ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพ ากษาศาลอุท ธรณ์ภาค ผู้พิพากษาศาลชั้น ต้นประจํากอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
“ตําแหน่งในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา” หมายความว่า ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วย
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ข้อ ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ ให้เลขานุการ ก.ต. เสนอเรื่องการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง และการโยกย้าย
แต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ อ.ก.ต. ประจําชั้นศาลพิจารณาจัดทําความเห็นโดยเร็ว
ในกรณีการเลื่อนตําแหน่ง หากมีการเสนอชื่อข้ามลําดับอาวุโสให้ระบุเหตุผลของการดําเนินการ
เช่นว่านั้นไว้ด้วย
ข้อ ๘ การพิจารณาของ อ.ก.ต. ประจําชั้น ศาลในเรื่องการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
และการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ อ.ก.ต. ประจําชั้นศาลดําเนิน การตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบีย บคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธี
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
หมวด ๒
การแต่งตั้งและการเลื่อนตําแหน่ง
ข้อ ๙ การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ
ความเหมาะสมกับตํ าแหน่ง ความรับผิ ด ชอบ ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ การอุทิศตน
แก่ทางราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นเป็นสําคัญ
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ พิ จ ารณาถึ ง ความรู้ ความสามารถพื้ น ฐาน เช่ น
การพิจารณาพิพากษาคดี การเรียงคําพิพากษา การบริหารงานคดี ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต
ความไว้วางใจได้ ความวิริย ะอุตสาหะ ความเสีย สละ ชื่อเสีย งเกีย รติคุณ ประวัติการศึกษาอบรม
และการรับราชการ การดํารงตนของตนเองและคู่ครอง มารยาทสังคมและทัศนคติ ประกอบกับแบบ
การประเมิน บุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการผู้นั้น ว่ามีคุณสมบัติต รงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารงานศาล นอกจากพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ แล้ว ต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานศาล
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโส
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาถึงความเป็น ผู้นํา การแก้ปัญหา การตัดสิน ใจ
มนุษยสัมพันธ์ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชน และประสบการณ์ในการทํางานของผู้นั้นด้วย
ข้อ ๑๑ การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตุ ล าการให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในศาลชํ า นัญ พิ เ ศษ กองผู้ ช่ ว ย
ผู้พิ พ ากษาศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ และกองผู้ช่ ว ยผู้ พิพ ากษาศาลฎีก า นอกจากพิ จารณาตามหลัก เกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ แล้ว ต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานของศาลนั้นและความเหมาะสม
กับตําแหน่งยิ่งไปกว่าหลักอาวุโส
ข้อ ๑๒ การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการตุ ล าการซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ พิ พ ากษาประจํ า ศาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ให้เสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาประจําศาลมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และผ่านการประเมิน ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นในทางราชการ ก.ต. จะมีมติไม่ให้
นําระยะเวลาที่ต้องดํารงตํา แหน่งผู้พิพ ากษาประจําศาลดังกล่าวมาใช้ บังคับแก่การพิ จารณาแต่งตั้ ง
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นต้องเสนอแต่งตั้งจากข้าราชการ
ตุลาการที่ดํารงตําแหน่งผู้พิพ ากษาประจําศาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และต้องผ่านการประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต. กําหนด
ข้อ ๑๓ การเลื่อนตําแหน่งข้าราชการตุลาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลชั้ น ต้ น ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาล ผู้ พิพ ากษาในศาลชั้ น อุท ธรณ์ ใ นตํา แหน่ ง ที่ไ ม่ ต่ํ า กว่ า
ผู้พิพากษาศาลอุท ธรณ์หรือศาลอุท ธรณ์ภาค ผู้พิพ ากษาในศาลฎีกาในตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าผู้พิพ ากษา
ศาลฎีกา และตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับทุกตําแหน่งข้างต้น ให้เลขานุการ ก.ต. จัดทํารายงานสรุปผลงาน
การทําสํานวนคดีและผลการประเมิน การปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่น้อยกว่าสามปี ของผู้ได้รับการ
เสนอแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีที่ อ.ก.ต. ประจําชั้นศาลมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของผู้ได้รับการเสนอ
แต่งตั้ง อ.ก.ต. ประจําชั้นศาลอาจสุ่มตัว อย่างผลงานการพิจารณาพิพ ากษาคดีหรืองานอื่น ในหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔ ให้ เ ลขานุ ก าร ก.ต. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น บุ ค คลตามแบบการประเมิ น บุ ค คล
และรายงานการปฏิ บัติ ราชการของข้า ราชการตุ ล าการท้า ยระเบี ย บนี้ เป็ น ประจํ าทุ กปี โดยให้ ผู้ ที่
รับผิดชอบการประเมินส่งผลการประเมินไปถึงสํานักงานศาลยุติธรรมภายในเดือนเมษายนของแต่ละปี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๔ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ผู้รับการประเมิน มีสิท ธิข อตรวจดูการประเมินและผลการประเมิน ได้ต ามวิธีการที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมกําหนด
หมวด ๓
การโยกย้ายแต่งตัง้
ข้อ ๑๕ การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการประจําปีมีสองวาระ ดังนี้
วาระปกติ พิจารณาดําเนินการประมาณเดือนสิงหาคมของแต่ละปีสําหรับข้าราชการตุลาการ
ทุกตําแหน่ง ทั้งในกรณีที่มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีนั้น และ ๑ เมษายน ของปีถัดไป
วาระพิเศษ พิจารณาดําเนินการประมาณเดือนกุมภาพัน ธ์ของปีถัด ไปสําหรับการโยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่มเติมตามความจําเป็น ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการโยกย้ายแต่งตั้งตามวาระปกติ
ข้อ ๑๖ ตําแหน่งข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๓ (๒) (ก) ได้แก่ ประธานศาลอุทธรณ์
ให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการซึ่งมีลําดับอาวุโสถัดจากประธานศาลฎีกา
ข้อ ๑๗ ตําแหน่งข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๓ (๑) (ข) มาตรา ๑๓ (๒) (ก) และ
(ข) และมาตรา ๑๓ (๓) (ก) หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าดังต่อไปนี้ สามารถสับเปลี่ยนกันได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อลําดับอาวุโส
(๑) ตํา แหน่ ง ผู้พิ พ ากษาหัว หน้า คณะในศาลฎีก า และผู้ พิ พ ากษาศาลฎี ก า กับ ตํ าแหน่ ง
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
(๒) ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกากับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(๓) ตําแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์และรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค กับตําแหน่งผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
(๔) ตําแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค กับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
และอธิบดีผู้พิพากษาภาค
(๕) ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แ ละผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค กับตําแหน่งรองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
(๖) ตําแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น กับตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น
(๗) ตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล กับตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น
ข้อ ๑๘ ให้ข้าราชการตุลาการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายระเบียบนี้
เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้ถือเอาระยะเวลาในการช่วยทํางาน
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของข้าราชการตุลาการด้ว ย ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาถึงวัน ที่
๑ ตุลาคม หรือ ๑ เมษายน ของปีที่จะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วแต่กรณี
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สํ า หรั บ ข้ า ราชการตุ ล าการใดที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง นอกเขต
กรุงเทพมหานครครบระยะเวลาห้าปีแล้ว หากประสงค์จะรับราชการในศาลเดิมต่อไป ให้เลขานุการ ก.ต.
เสนอประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๙ การแต่ งตั้ ง ผู้พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลและผู้พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้น ไปดํ า รงตํ าแหน่ง ใน
ศาลชั้นต้นในภูมิภาครอบแรกให้ทาบบัญชีลําดับศาลตามลําดับอาวุโสของข้าราชการตุลาการโดยให้มีการ
แลกเปลี่ยนศาลกันได้
สําหรับการแต่งตั้งผู้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัว หน้าศาลในศาลกลุ่มพิเศษให้พิจารณาถึง
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเป็นเกณฑ์ยิ่งไปกว่าลําดับอาวุโส
บัญชีลําดับศาลและบัญชีศาลกลุ่มพิเศษให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ ก.ต. เห็น สมควร การแต่งตั้งผู้พิพ ากษาหัว หน้าศาลในศาลกลุ่มพิเศษ
ศาลใดศาลหนึ่งหรือหลายศาล อาจแต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งพ้นวาระ
การดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปแล้วก็ได้
การแต่งตั้งตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลตามวรรคก่อน ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่ข้าราชการ
ตุลาการซึ่งมีอาวุโสต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลดังกล่าว
ข้อ ๒๑ การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น
และแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่ ก.ต. กําหนด
ข้อ ๒๒ การพิ จารณาโยกย้า ยแต่ง ตั้ ง ข้ าราชการตุ ลาการให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในศาลจั ง หวั ด
ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว ในจัง หวั ด ใด ให้ คํ านึ ง ถึ งลํ า ดับ อาวุโ สและความเหมาะสม
ในจังหวัดนั้น
ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด เว้นแต่จังหวัดที่มิได้มีเขต
อํานาจเหนืออําเภอซึ่งเป็น ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ต้องเป็น ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดนั้น
ข้อ ๒๓ ข้า ราชการตุ ลาการซึ่ ง รับ ราชการในศาลแขวง หรือ ศาลเยาวชนและครอบครั ว
ในจังหวัดใดครบสองปี หากมีตําแหน่งในศาลจัง หวัด นั้น ว่างลงอาจได้รับ การพิจารณาแต่งตั้งให้ไ ป
ดํารงตําแหน่งในศาลจังหวัด
ข้อ ๒๔ ห้ามมิให้ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งในศาลจังหวัดย้ายไปรับราชการในศาลแขวง
หรือศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน เว้นแต่ศาลในกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๒๕ ข้าราชการตุลาการจะรับราชการในศาลเดียวกันกับคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน
ซึ่งเป็นผู้บริหารศาลมิได้
ข้อ ๒๖ ข้าราชการตุลาการซึ่งรับราชการในตําแหน่งเลขานุการศาลชั้นอุทธรณ์ รองเลขานุการ
ศาลชั้นอุทธรณ์ และเลขานุการศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในศาลที่ตนดํารงตําแหน่งอยู่ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคํานึงถึงหลักอาวุโส
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ข้อ ๒๗ การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้น หรือผู้พิพ ากษาอาวุโ สไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาของผู้นั้นหรือของคู่สมรส
จะกระทํามิได้ เว้น แต่ในเขตกรุง เทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักศาลยุติธ รรม
ประจําภาค
ข้อ ๒๘ การแต่งตั้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปดํารงตําแหน่งในศาลชั้นต้น ในจังหวัด ที่ผู้นั้น
เคยดํ า รงตํ า แหน่ งหรื อ เคยช่ ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ าแหน่ ง ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ าคณะในศาลชั้ น ต้ น
หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมาก่อนจะกระทํามิได้ เว้นแต่ศาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อ ๒๙ ผู้พิพ ากษาประจํา ศาลซึ่ง ได้ รับการแต่ งตั้ง ให้ ดํา รงตํ าแหน่ งผู้พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น
ต้องออกไปรับราชการในศาลภูมิภาคตามวาระ
ข้อ ๓๐ ให้ผู้พิพ ากษาประจําศาลรับราชการที่ศาลฎีกา ศาลชั้น อุ ท ธรณ์ หรื อศาลชั้น ต้ น
ยกเว้นศาลแขวง ตามระยะเวลาที่ ก.ต. เห็นสมควรกําหนด
ข้อ ๓๑ ในกรณี ที่ มี ค วามเหมาะสมและเพื่ อ ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง แก่ ร าชการศาลยุ ติ ธ รรม
ก.ต. อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ยกเว้นหลักเกณฑ์ในการโยกย้ายแต่งตั้งตามระเบียบนี้ได้
หมวด ๔
การเลื่อนเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้อ ๓๒ ผู้พิพ ากษาศาลชั้น ต้น หรือตําแหน่งอื่น ที่เทีย บเท่า เมื่ออยู่ในชั้น ๒ มาครบห้าปี
นับแต่วัน ที่ได้ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ให้เลื่อนชั้นเงิน เดือนและเงิน ประจําตําแหน่งเป็น
ชั้น ๓ ขั้นต่ํา
ข้อ ๓๓ ในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๓ (๓) (ข) และ (ค)
และ (๔) ในแต่ละคราว ให้เลขานุการ ก.ต. เสนอรายงานการประเมินบุคคลและการปฏิบัติราชการ
ประจํ าปีข องข้ าราชการตุลาการผู้ นั้น ต่ อ อ.ก.ต. ประจําชั้ น ศาลเพื่ อจัด ทํ าความเห็น ประกอบการ
พิจารณาของ ก.ต. ด้วย
ข้อ ๓๔ ผู้พิพ ากษาศาลชั้น ต้น หรื อตํา แหน่ง อื่น ที่ไ ม่ต่ํากว่าผู้พิ พ ากษาศาลชั้น ต้ น เมื่อ อยู่ใ น
ชั้น ๓ ขั้นต่ํามาครบสามปีนับแต่วันที่ได้รับการเลื่อนชั้น เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งเป็น ชั้น ๓
ขั้นต่ํา ตามข้อ ๓๒ แล้ว ให้เลขานุการ ก.ต. เสนอให้เลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งเป็นชั้น ๓
ขั้นสูงสุดต่อ อ.ก.ต. ประจําชั้นศาลเพื่อจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาของ ก.ต. โดยเร็ว
การพิจารณาของ ก.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณารายงานการประเมินบุคคลและการปฏิบัติ
ราชการประจําปีของข้าราชการตุลาการผู้นั้นประกอบด้วย หากจะพิจารณาไม่ให้ผู้ใดเลื่อนขั้นเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งเป็นชั้น ๓ ขั้นสูงสุด ให้เลขานุการ ก.ต. ดําเนินการให้มีการสุ่มตัวอย่างผลงาน
การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้นั้นย้อนหลังไปไม่น้อยกว่าสามปีมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๔ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมวด ๕
การประเมินสมรรถภาพของผู้พิพากษาอาวุโส
ข้อ ๓๕ ให้ เ ลขานุก าร ก.ต. จั ด ให้ มีก ารทดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกายและจิ ต ใจของ
ข้าราชการตุลาการที่จะขอไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมร่วม
ระหว่าง อ.ก.ต. ประจําชั้นศาลทุกชั้นศาลว่ามีความเหมาะสมจะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสหรือไม่
ให้นําหลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งข้าราชการตุลาการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑๓
มาใช้แก่การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสโดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ ในการโยกย้ายแต่งตั้งผู้พิพ ากษาอาวุโส ให้มีการประเมิน บุคคลและผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งรับราชการในศาลใดศาลหนึ่งครบสองปี และประเมินทุกปีหลังจากนั้น
ทั้งนี้โดยให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน บุคคลตามแบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตุลาการตามข้อ ๑๔ มาใช้แ ก่การประเมิน บุคคลของผู้พิพ ากษาอาวุโสด้ว ย
เพื่อประกอบการพิจารณา
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๗ ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งใดก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๘ ข้าราชการตุลาการผู้ใดดํารงตําแหน่งในลําดับที่ ๑ และที่ ๓ ตามวาระการดํารงตําแหน่ง
ท้ายระเบียบมาแล้วสองปีแต่ไม่เกินสามปีในศาลเดียวกันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ที่ดํารง
ตําแหน่งนั้นดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่งวาระ
กรณีข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งในลําดับที่ ๑๓ และ ๑๔ ตามวาระการดํารงตําแหน่ง
ท้ายระเบียบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวสามารถ
ดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกสองปี
ข้อ ๓๙ มิให้นําความในข้อ ๑๖ มาใช้บังคับภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สบโชค สุขารมณ์
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๑

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
สายงาน

ตุลาการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค รอบคลุ มถึ ง ตํ าแหน่ ง ข้า ราชการตุ ลาการต่ า ง ๆ ตามพระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี การบริหารงานคดีและงานศาลยุติธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การพัฒนากฎหมายและ
การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานมีชื่อตําแหน่งตามที่ระบุในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการฝ่า ยตุล าการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้ง ตํา แหน่ง ที่เ รีย กชื่อ อย่า งอื่น
ตามประกาศ ก.ต. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง โดยมีทั้งตําแหน่ง
ประเภทพิจารณาพิพากษาคดีและตําแหน่งประเภทบริหารงานศาล

๒

ชื่อตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้พพิ ากษา

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการตุลาการที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความชํานาญในกฎหมายสารบัญ ญัติ กฎหมายวิธีสบัญ ญัติ กฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเฉพาะทาง รวมทั้งสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ตุลาการ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น เข้ารับการฝึกอบรมภาควิชาการ ฝึกหัด
เรื่องการนั่งพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา การชี้สองสถาน การบันทึกถ้อยคําพยาน การไต่สวนและวินิจฉัย
ชี้ข าด คําร้องคําขอ การไต่สวนมูลฟ้อง การสั่งรับคําคู่ความ การเดินเผชิญ สืบ การไกล่เกลี่ยและ
ประนีประนอมข้อพิพาท การประชุมปรึกษาคดี และการร่างคําพิพากษาหรือคําสั่ง ช่วยผู้พิพากษาที่ทํา
หน้าที่ให้การศึกษาอบรมในภาคปฏิบัติในการพิจารณาพิพากษาคดีต ามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผ่านการสอบคัดเลือก ทดสอบความรู้ หรือคัดเลือกพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหมวด ๒
ส่วนที่ ๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ระดับดีมากในกฎหมายสารบัญ ญัติ กฎหมายวิธีสบัญ ญัติ กฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเฉพาะทางอันเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
๓. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล รวมทั้งศักยภาพในการเรียนรู้ ศึกษาและ
พัฒนา
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการพูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะการย่อความ
เรียงความและบรรยายความอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๓

๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๖. มีค วามสามารถในการติ ด ต่อประสานงาน ในการสื่ อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้ อื่น อย่า ง
เหมาะสม
๗. มีวุฒิภาวะ เชื่อมั่นในตัวเอง ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบปฏิภาณดี และมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๘. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศ นคติที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ ไม่เบี่ย งเบนไปจาก
ปทัสถานของสังคม
๙. มีร่างกายสมบูร ณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี มีบุคลิกภาพและกริย ามารยาทเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกฎหมายหรือวิชาชีพอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างแท้จริง หรือมีผลการศึกษาหรือผลงานดีเด่นอันเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

๔

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาประจําศาล

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาใหม่ที่อยู่ระหว่างฝึกฝนความชํานาญในการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนซึ่งมีผู้พิพากษาอื่นเป็นองค์คณะหรือผู้พิพากษาองค์คณะในศาล
ชั้นต้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการ นั่งพิจารณาคดีที่อยู่ในอํานาจของตนตามที่พระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมกําหนด บันทึกคําพยาน ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคําร้องคําขอ ไต่สวนและมีคําสั่งเกี่ยวกับ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย เดินเผชิญ สืบ ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท ร่ว มประชุมปรึกษาเพื่อ
วินิ จฉั ย ชี้ ข าดคดี ใ นฐานะผู้พิ พ ากษาเจ้ า ของสํ า นวนหรือ ผู้ พิพ ากษาองค์ ค ณะและปฏิ บัติ ห น้า ที่อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่ว ยผู้พิพ ากษาและได้รับการฝึกอบรมจากสํานักงานศาลยุติธรรมตาม
ระยะเวลาที่ประธานศาลฎีกากําหนดโดยความเห็น ชอบของ ก.ต. และผลการศึกษาอบรมผ่านการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด ว่าเป็นผู้มีความซื่อ สัต ย์สุจ ริต
ความรู้ความสามารถ ความรับผิด ชอบ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็น ผู้พิพากษา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้พิพากษาแล้ว จะต้องมี
๑. มีความรู้เชิงปฏิบัติการระดับดีมากในกฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ และ
กฎหมายเฉพาะทางอันเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความสามารถในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือ
ผู้พิพากษาองค์คณะ

๕

๓. มีความสามารถในการนั่งพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยหรือชี้ขาดคําร้องขอ หรือมีคําสั่งคําร้อง
คําขอที่อยู่ในอํานาจของตนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
๔. มีความสามารถในการควบคุมกระบวนการพิจารณาในการออกนั่งพิจารณาคดีและสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้พิพากษา และบุคลากรอื่นในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเหมาะสม
๕. มีความสามารถในการจัดการและนําเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการประชุมปรึกษา
คดีที่ตนเป็นเจ้าของสํานวน
๖. มีค วามรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถคาดหมายผลกระทบในด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม จากเหตุการณ์หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อประเทศไทย
๗. มีค วามรู้ ความสามารถเบื้ อ งต้ น ในการบริ หารจั ด การ การบริ หารงานบุค คล สามารถ
บริหารงานคดี จัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
๘. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
๙. มีทั กษะและศิลปะในการเจรจา ไกล่เ กลี่ ย และระงั บข้อ พิพ าทอย่างเหมาะสมแก่ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๐. มีจริยธรรม มีความประพฤติและการวางตัวที่เหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งตําแหน่งหน้าที่
๑๑. มีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้เ ครื ่อ งคอมพิว เตอร์ไ ด้อ ย่า งเหมาะสมกับ หน้า ที ่ค วาม
รับผิดชอบของตําแหน่ง

๖

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และตําแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติง านในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์ค ณะในศาลชั้นต้น มีอํานาจ
ตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียวสําหรับเลขานุการศาลชั้นต้น
หรือเลขานุการสํานักงานศาลยุติธรรมภาค ทําหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานด้านตุลาการกับงานด้านธุรการ
ของศาลหรือของภาคให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่อยู่ในอํานาจ
ของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนด บันทึกคําพยาน ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด คําร้องคําขอไต่สวน
และมี คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย เดิ น เผชิ ญ สื บ ไกล่ เ กลี่ ย และประนอมข้ อ พิ พ าท
ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะเลขานุการศาลชั้นต้น นอกจากอาจปฏิบัติงานบางประการดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทํา
หน้าที่ผู้ช่วยติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ในฐานะเลขานุการศาลยุติธ รรมภาค ทําหน้าที่ผู้ช่วยติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับ
สํานักงานศาลยุติธรรมประจําศาลต่าง ๆ ที่อยู่ในภาค วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องเคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาลแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และระหว่างดํารง
ตํ า แหน่ ง ต้ อ งผ่ า นการประเมิ น ตามระยะเวลา หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ศาลยุ ติธ รรมกํ า หนด ว่า เป็ น ผู้ มี ค วามซื่ อสั ต ย์ สุจ ริ ต ความรู้ ค วามสามารถ ความรั บผิ ด ชอบและ
ความประพฤติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการต่อไป รวมทั้งต้องผ่านการอบรมจากสํานักงาน
ศาลยุติธรรมในหลักสูตรที่จัด ไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับข้าราชการตุลาการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

๗

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาประจําศาลแล้ว จะต้องมี
๑. มีความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้พิพากษาประจําศาลและผู้ช่วย
ผู้พิพากษาในกฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายเฉพาะทางอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความสามารถในการนั่งพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องและมีคําสั่งในคดีอาญา
๓. มีความเข้าใจในปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๔. มีความสามารถในการบริหาร ทําแผนงาน จัดระบบงาน และปรับปรุงงานที่มีอยู่ในความ
รับผิดชอบ
๕. มีความสามารถในการพัฒนาความชํานาญเฉพาะด้านในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งหรือ
กฎหมายพิเศษ

๘

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น และตําแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพ ากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพ ากษาองค์ค ณะในศาลชั้นต้นที่มีความรู้
ความชํ า นาญเป็ น อย่ า งสู ง ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี มี อํา นาจตามที่ พ ระธรรมนูญ ศาลยุ ติธ รรม
กําหนดให้เป็น อํานาจของผู้พิพากษาคนเดีย ว ให้การแนะนําดูแ ลผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษา
ประจําศาลในคณะของตน รวมทั้งทําหน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาในเรื่องการพิจารณา
พิพากษาคดี
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีท่อี ยู่ในอํานาจของ
ตนเองตามที่ พ ระธรรมนู ญศาลยุ ติธ รรมกํ าหนด โดยเฉพาะเป็ น ผู้พิ พ ากษาเจ้ าของสํ านวนในคดี ที่ มี
ความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่น คงของรัฐหรือเป็น ที่สนใจของประชาชนหรือเป็น ความผิดอาญา
ร้ายแรงหรือมีทุนทรัพย์สู ง บันทึกคําพยาน ไต่ สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคําร้องคําขอ ไต่สวนและมีคําสั่ ง
เกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย เดินเผชิญสืบ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ร่วมประชุมปรึกษา
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะ ดูแลให้คําแนะนําในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาและจัดทํารายงานการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของผู้พิพากษาใน
คณะของตน ให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาในเรื่องการพิจารณาคดี ดูแลความประพฤติและการ
ดํารงตน รวมทั้งจัดทํารายงานการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ช่วยผู้พิพากษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าชั้น ๓
และผ่ า นการอบรมจากสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมในหลั ก สู ต รที่ จั ด ไว้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสํ า หรั บ
ข้าราชการตุลาการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น หรือหลักสูตรที่
จัดไว้สําหรับผู้บริหารงานศาล

๙

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมี
๑. มีความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาประจํา
ศาลซึ่ งอยู่ ในคณะของตน ในกฎหมายสารบั ญ ญั ติ กฎหมายวิ ธี สบั ญ ญั ติ และกฎหมายเฉพาะทาง
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษา
ประจําศาล และผู้ช่วยผู้พิพากษาในเรื่องการปฏิบัติตน
๒. มีความสามารถในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีความสําคัญหรือมีความยุ่งยากซับซ้อน
ในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวน
๓. มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายพิเศษ
๔. มีความสามารถในการให้คําแนะนําแก้ผู้พิพากษาในคณะของตนในข้อขัดข้อง เนื่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา
๕. มีความสามารถในการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาในเรื่องการพิจารณาพิพากษาคดี
๖. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา

๑๐

ชื่อตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
เลขานุการศาลอุทธรณ์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค และตําแหน่งอื่น
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ทําหน้าที่ทางวิชาการใน
การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของคําพิพากษาและคําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
และเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับเลขานุการศาลอุทธรณ์หรือเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ทําหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานด้าน
ตุลาการกับงานด้านธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทําหน้าที่ตรวจสํานวนคดีและตรวจร่าง
คําพิพากษาหรือคําสั่งในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพิสูจน์อักษร ให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของศาลนั้น ศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้าทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ยกร่างคําพิพากษาหรือคําสั่งในเบื้องต้น เสนอแนวความคิดในการพัฒนาหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ย นแปลงไป เสนอข้อมูลและความเห็น ที่เป็น ประโยชน์เกี่ย วกับการ
พิจารณาพิพ ากษาคดีของศาลทั้งระบบ ทําหน้าที่เลขานุการประจําแผนกคดีในศาล เข้าร่ว มประชุม
แผนกคดีและประชุมใหญ่ของศาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะเลขานุการศาลอุท ธรณ์หรือเลขานุการศาลอุท ธรณ์ภาค นอกจากอาจปฏิบัติงานบาง
ประการดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทําหน้าที่ผู้ช่วยติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํา
กว่าชั้น ๓

๑๑

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมี
๑. มีค วามรู้ค วามชํานาญเฉพาะด้านในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายพิเศษ
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีประสบการณ์สูงในการพิจารณาพิพากษาคดี และมีความสามารถในการเรียงคําพิพากษาได้
อย่างดี
๓. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานได้อย่างเหมาะสม
๔. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา

๑๒

ชื่อตําแหน่ง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และตําแหน่ง
อื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

ตําแหน่งประเภท

บริหารงานศาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการตุลาการซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานของศาล
ยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค
สําหรับรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ทําหน้าที่ช่วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในงานของศาลยุติธรรมนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่อยู่ในอํานาจ
ของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนด โดยเฉพาะเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษา
องค์คณะในคดีที่มีความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นที่สนใจของประชาชนหรือเป็น
ความผิ ด อาญาร้ า ยแรงหรื อ มี ทุ น ทรั พ ย์ สู ง หรื อ เป็ น คดี ล ะเมิ ด อํ า นาจศาลตามที่ กํ า หนดในระเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีในฐานะผู้พิพ ากษาเจ้าของ
สํา นวนหรือ ผู้พิพ ากษาองค์ค ณะ สั่งคําร้ องคําขอที่ยื่น ต่อ ตนตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธีพิจารณาความ
รับผิดชอบในการจ่ายสํานวนคดีให้แ ก่องค์คณะผู้พิพากษา เรียกคืน หรือโอนสํานวนคดีซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาในศาล ระมัดระวังการใช้ระเบียบวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการจัดวางระเบียบและดําเนินงานส่วนธุรการของศาล ทําหรือสั่งให้
ทํารายงานคดีและกิจการของศาลส่งตามระเบียบ ดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่และการดํารงตน
ของผู้พิพ ากษา จัด ทํารายงานการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติร าชการของผู้พิพากษาและ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลหรือในภาคของตน พัฒนาองค์กร บุคลากรและระบบการปฏิบัติงานของศาล
ดําเนิน การเรื่องการรักษาวินัย ของข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธ รรมในศาลหรือในภาค
ของตนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและกฎหมายว่าด้วยระเบีย บ
บริ หารราชการศาลยุ ติธ รรม ควบคุมดู แลเรื่ องการงบประมาณและการพัสดุข องศาลหรือสํานั กงาน
ศาลยุติธรรมประจําภาค เป็นตัวแทนของศาลตนหรือของศาลยุติธรรมในระดับภาคในกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๓

ในฐานะรองอธิบดีผู้พิพ ากษาศาลชั้น ต้น นอกจากช่วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นปฏิบัติงาน
บางประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่อยู่ในอํานาจของตนตามที่
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนด โดยเฉพาะเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะในคดี
ที่มีความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นที่สนใจของประชาชนหรือเป็นความผิดอาญา
ร้ายแรงหรือมีทุนทรัพย์สูง สั่งคําร้องคําขอที่ยื่นต่อตนตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธีพิจ ารณาความ ดูแ ลให้
คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่และการดํารงตนของผู้พิพากษา และให้ความเห็นแก่อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นในการเรียกคืนหรือโอนสํานวนคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาในศาล
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํา
กว่าชั้น ๓ ขั้นสูงสุด และผ่านการอบรมจากสํานักงานศาลยุติธรรมในหลักสูตรที่จัดไว้สําหรับผู้บริหารงานศาล
หรือได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการบริหารจัดการ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมี
๑. มีความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้พิพากษาในศาลของตนหรือศาลในเขตอํานาจ
ที่ตนรับผิดชอบในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา
๒. มีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดี และมีความสามารถในการเรียงคําพิพากษาได้เป็น
อย่างดี
๓. มีความสามารถในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีสําคัญ ยาก ซับซ้อน หรือต้องอาศัย
ความชํานาญสูง
๔. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของประธานศาลฎีกาในการบริหารราชการศาลยุติธรรม และ
สํานักงานศาลยุติธรรม
๕. มีความสามารถในการบริหารจัดการทั่วไปและจัดระบบงานได้อย่างเหมาะสม
๖. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
๗. มีความสามารถในการประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๘. มีภาวะความเป็นผู้นํา มีความสามารถในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
๙. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งหรือที่อยู่ใน
เขตอํานาจ

๑๔

ชื่อตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
ประเภทตําแหน่ง บริหารงานศาล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะข้า ราชการตุลาการซึ่งทํ าหน้าที่ ช่ว ยอธิบ ดีผู้พิ พ ากษาภาคในหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบของอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่ได้รับมอบหมาย และทําหน้าที่ทางวิชาการในการตรวจสอบ
คุณภาพและความถูกต้องของคําพิพากษาและคําสั่งของศาลในเขตอํานาจที่รับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทําหน้ าที่ต รวจสํานวนคดีหรือคําสั่งใน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐานของศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นแก่
อธิบดีผู้พิพากษาภาค เสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลในเขตอํานาจที่รับผิดชอบ ดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่และการดํารงตนของผู้พิพากษาในภาค
และช่วยอธิบดีผู้พิพากษาภาคปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ต้องเคยดํารงตําแหน่งผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลหรือดํารงตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่ามาแล้ว
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมี
๑. มีอาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค
๒. มีความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้พิพากษาในเขตอํานาจที่รับผิดชอบใน
ข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา
๓. มีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดี และมีความสามารถในการเรียงคําพิพากษาได้
เป็นอย่างดี
๔. มีประสบการณ์ในการตรวจร่างคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลสูง
๕. มีความสามารถในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่สําคัญ ยาก ซับซ้อน หรือต้องอาศัย
ความชํานาญสูง

๑๕

๖. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของประธานศาลฎีกาในการบริหารราชการศาลยุติธรรม และ
สํานักงานศาลยุติธรรม
๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการทั่วไปและจัดระบบงานได้อย่างเหมาะสม
๘. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
๙. มีความสามารถในการประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๑๐. ภาวะความเป็นผู้นํา มีความสามารถในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นทีด่ ํารงตําแหน่งหรืออยู่ใน
เขตอํานาจ

๑๖

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะในศาลชั้นอุทธรณ์ มีอํานาจ
ตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียว
สําหรับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
นอกจากปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะที่มีความรู้ความชํานาญเป็น
อย่า งสูง ในการพิจ ารณาพิพ ากษาคดีใ นศาลชั ้น อุท ธรณ์ และมีอํ า นาจตามที ่พ ระธรรมนูญ ศาล
ยุติธ รรมกําหนดให้เป็น อํานาจของผู้พิพ ากษาคนเดีย วแล้ว ยังทําหน้าที่ให้การแนะนําดูแ ลผู้พพิ ากษา
ศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคในคณะของตนด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาและพิพากษาคดีที่อยู่ในอํานาจ
ของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนด เข้าร่วมประชุมแผนกคดีและประชุมใหญ่ของศาล นั่งพิจารณา
ฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา วินิจฉัยชี้ขาดคําร้องคําขอที่ยื่นต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท ร่ว มประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัย ชี้ข าดคดีในฐานะ ผู้พิพ ากษาเจ้าของ
สํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
นอกจากปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง เป็ น ผู้ พิ พ ากษาเจ้ า ของสํ า นวนในคดี ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นที่สนใจของประชาชนหรือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือมีทุน
ทรัพย์สูงรวมทั้งดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาและจัดทํารายงานการประเมินบุคคลและ
รายงานการปฏิบัติราชการของผู้พิพากษาในคณะของตน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น หรือ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมาแล้ว

๑๗

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมี
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่เป็นพิเศษ โดยมีผลงานอันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการ
สําหรับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค จะต้องมี
ความรู้ ค วามสามารถในการให้ คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า แก่ ผู้พิ พ ากษาซึ่ งอยู่ ใ นคณะของตน ในกฎหมาย
สารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายเฉพาะทาง รวมทั้งในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้พิพากษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย

๑๘

ชื่อตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้พพิ ากษาศาลฎีกา และเลขานุการศาลฎีกา

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา ทําหน้าที่ทางวิชาการในการตรวจสอบคุณภาพ
และความถู ก ต้ อ งของคํ า พิ พ ากษาและคํ า สั่ ง ของศาลฎี ก า และเสนอแนวความคิ ด ในการพั ฒ นา
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับเลขานุการศาลฎีกา ทําหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานด้านตุลาการกับงานด้านธุรการของศาลให้
เป็นไปโดยเรียบร้อย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทําหน้าที่ตรวจสํานวนคดีและตรวจร่างคํา
พิพากษาหรือคําสั่งในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพิสูจน์อักษร ให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของศาลสูงสุด ศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้าทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ย วข้องกับ งานใน
หน้า ที่ย กร่า งคํา พิพ ากษาหรือ คํา สั่ง ในเบื้อ งต้น เสนอแนวความคิด ในการพัฒ นาหลัก กฎหมายให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอข้อมูลและความเห็น ที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทั้งระบบ ทําหน้าที่เลขานุการประจําแผนกคดีในศาล เข้าร่วม
ประชุมแผนกคดีและประชุมใหญ่ของศาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะเลขานุการศาลฎีกา นอกจากอาจปฏิบัติงานบางประการดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทํา
หน้าที่ช่วยติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน รวมทั้งทําหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้พิพ ากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น หรือตําแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ามาแล้ว

๑๙

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว จะต้องมี
๑. มีค วามรู้ค วามชํานาญเฉพาะด้านในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายพิเศษ
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดี และมีความสามารถในการเรียงคําพิพากษาได้เป็น
อย่างดี
๓. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานได้อย่างเหมาะสม
๔. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ

๒๐

ชื่อตําแหน่ง

ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาล
อุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประธานแผนกคดีในศาล
อุทธรณ์ และประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ภาค

ตําแหน่งประเภท

บริหารงานศาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการตุลาการซึ่งเป็น หัวหน้าหน่ว ยงานผู้มีหน้าที่รับผิด ชอบในงานของ
ศาลยุติธรรม
สําหรับ รองประธานศาลอุท ธรณ์ หรื อรองประธานศาลอุ ท ธรณ์ภ าค ทําหน้า ที่ช่ ว ยประธาน
ศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานของศาลยุติธรรมนั้นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
สําหรับประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ หรือประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ภาค ปฏิบัติงาน
ในฐานะข้าราชการตุลาการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในงานของแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค
ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น นั่งพิจารณาหรือพิจารณาและพิพากษาคดีที่
อยู่ในอํานาจของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนด โดยเฉพาะเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสํานวน หรือ
ผู้พิ พ ากษาองค์ ค ณะในคดี ที่ มีค วามสํ า คัญ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่น คงของรัฐ หรื อเป็ น ที่ ส นใจของ
ประชาชนหรือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือมีทุนทรัพย์สูงหรือเป็นคดีละเมิดอํานาจศาลตามที่กําหนดใน
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีในฐานะผู้พิพากษา
เจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะ สั่งคําร้องคําขอที่ยื่นต่อตนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
เป็นประธานในการประชุมใหญ่ของศาล รับผิดชอบในการจ่ายสํานวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษา เรียก
คืนหรือโอนสํานวนคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาในศาล ระมัดระวังการใช้ระเบียบ
วิธี การต่า ง ๆ ให้เ ป็ น ไปโดยถู ก ต้อ ง ร่ว มมือ กั บเจ้า หน้า ที่ ฝ่า ยปกครองในการจั ด วางระเบี ย บและ
ดําเนินงานส่วนธุรการของศาล ทํารายงานคดีและกิจการของศาลส่ง ตามระเบีย บ ดูแ ลให้คํา แนะนํา
ในการปฏิบัติหน้าที่และการดํารงตนของผู้พิพากษา จัดทํารายงานการประเมินบุคคลและรายงานการ
ปฏิบัติราชการของผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลของตน เสนอข้อมูลและข้อคิด เห็น
เกี่ย วกั บการพั ฒ นาบุค ลากร ดําเนิ น การเรื่องการรักษาวินัย ของข้าราชการตุ ลาการและข้า ราชการ
ศาลยุติธรรมในศาลของตนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและกฎหมาย
ว่าด้ ว ยระเบีย บบริ หารราชการศาลยุ ติธรรม ควบคุ มดู แลเรื่องการงบประมาณและการพั สดุ ของศาล

๒๑

เป็นตัวแทนของศาลตนในกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะรองประธานศาลอุท ธรณ์หรือรองประธานศาลอุท ธรณ์ภาค นอกจากช่ว ยประธาน
ศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคปฏิบัติงานบางประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่นั่งพิจารณา
และพิพากษาคดีที่อยู่ในอํานาจของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนด โดยเฉพาะเป็นผู้พิพากษา
เจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะในคดีที่มีความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ
เป็นที่สนใจของประชาชนหรือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือมีทุนทรัพย์สูง สั่งคําร้องคําขอที่ยื่นต่อตน
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ เข้าร่วมประชุมใหญ่ของศาล ดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่
และการดํารงตนของผู้พิพากษา และให้ความเห็นแก่ประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ในการเรียกคืนหรือโอนสํานวนคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาในศาล
ในฐานะประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์หรือประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ภาค นอกจาก
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นเดียวกับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์หรือ
ผู้พิพ ากษาหัว หน้าคณะในศาลอุท ธรณ์ภาคแล้ว ยังทําหน้าที่ประธานในการประชุมแผนกคดีดูแลให้
คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาและจัด ทํารายงานการประเมิน บุคคลและรายงานการปฏิบัติ
ราชการของผู้พิพ ากษาในแผนกของตน รับผิดชอบในการจ่ายสํานวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพ ากษาใน
แผนก รวมทั้ ง รั บ ผิ ด ชอบงานของแผนกให้ เ ป็ น ไปโดยเรี ย บร้ อ ยตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่ได้จัดตั้งแผนกนั้น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพ ากษาหัว หน้าคณะในศาลอุท ธรณ์ ผู้พิพากษาหัว หน้าคณะในศาลอุท ธรณ์ภาค หรือตําแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ามาแล้ว
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พพิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นอุทธรณ์หรือ
ศาลฎีกา และมีความสามารถเป็นพิเศษในการตรวจและเรียงคําพิพากษาได้เป็นอย่างดี สําหรับประธาน
แผนกคดีในศาลอุทธรณ์และประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ภาค จะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลัก
กฎหมายเฉพาะทางสําหรับตําแหน่งนั้น และมีความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้พิพากษาซึ่ง
อยู่ในแผนกคดีของตนในกฎหมายเฉพาะทางนั้น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย

๒๒

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะในศาลฎีกา มีอํานาจตามที่
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียว
สําหรับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานอกจากปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวน
หรือผู้พิพากษาองค์คณะที่มีความรู้ความชํานาญเป็นอย่างสูงในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกา และมี
อํานาจตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียวแล้ว ยังทําหน้าที่ให้
การแนะนําดูแลผู้พิพากษาศาลฎีกาในคณะของตนด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น นั่งพิจารณาหรือพิจารณาและพิพากษาคดีที่
อยู่ในอํานาจของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือกฎหมายอื่นกําหนด เข้าร่ว มประชุมแผนกคดี
และประชุมใหญ่ของศาล นั่งพิจารณาฟังคําแถลงการณ์ด้ว ยวาจา วินิจฉัย ชี้ขาดคําร้องคําขอที่ยื่นต่อ
ศาลตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพ าท ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อ
วินิจฉัย ชี้ข าดคดีในฐานะผู้พิพ ากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพ ากษาองค์คณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็น
ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนในคดีที่มีความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นที่สนใจของ
ประชาชนหรือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือมีทุนทรัพย์สูง รวมทั้งดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้พิพากษาและจัดทํารายงานการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของผู้พิพากษาในคณะ
ของตน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพ ากษาหัว หน้าคณะในศาลอุท ธรณ์ ผู้พิพากษาหัว หน้าคณะในศาลอุท ธรณ์ภาค หรือตําแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ามาแล้ว

๒๓

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีค วามรู้ ความสามารถเช่ น เดี ย วกั บผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ แ ล้ ว จะต้อ งมีค วาม
เชี่ยวชาญในหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง มีความเข้าใจในปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง
สามารถวินิจฉัยวางหลักกฎหมายได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ มีความรู้
อย่างลึกซึ้งในระบบงานตุลาการและกฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง มีชื่อเสียงเกียรติคุณสูง ดํารงตนอย่าง
เหมาะสมแก่ตําแหน่งหน้าที่ ไม่มีค วามเคลือบแคลงสงสัย ในความซื่อสัต ย์สุจริต สําหรับผู้พิพ ากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้พิพากษาซึ่งอยู่ใน
คณะของตน ในกฎหมายสารบั ญ ญั ติ กฎหมายวิ ธีส บัญ ญัติ และกฎหมายเฉพาะทาง รวมทั้ง ใน
ข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย

๒๔

ชื่อตําแหน่ง

รองประธานศาลฎีกา และประธานแผนกคดีในศาลฎีกา

ตําแหน่งประเภท

บริหารงานศาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการตุลาการซึ่งทําหน้าที่ช่วยประธานศาลฎีกาในหน้าที่รับผิดชอบในงาน
ของศาลฎีกาตามที่ได้รับมอบหมาย และสําหรับรองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอาวุโสสูงสุดยังปฏิบัติงานใน
ฐานะประธานคณะกรรมการข้ าราชการศาลยุ ติ ธ รรมตามกฎหมายว่ า ด้ว ยระเบีย บบริ ห ารราชการ
ศาลยุติธรรมด้วย
สําหรับประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการตุลาการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในงานของแผนกคดีในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทําหน้าที่ช่วยประธานศาลฎีกาในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศาลฎีกาตามที่ได้รับมอบหมาย นั่งพิจารณาหรือพิจารณาและพิพากษาคดีที่อยู่
ในอํานาจของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือกฎหมายอื่น กําหนด โดยเฉพาะเป็น ผู้พิพากษา
เจ้าของสํานวน หรือผู้พิพากษาองค์คณะในคดีที่มีความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือ
เป็นที่สนใจของประชาชนหรือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือมีทุนทรัพย์สูง สั่งคําร้องคําขอที่ยื่นต่อตน
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ เข้าร่วมประชุมใหญ่ของศาล ดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่
และการดํารงตนของผู้พิพากษา ให้ความเห็นแก่ประธานศาลฎีกาในการเรียกคืนหรือโอนสํานวนคดีซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาในศาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะประธานแผนกคดีในศาลฎีกา นอกจากปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่นเดียวกับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแล้ว ยังทําหน้าที่ประธานในการประชุมแผนกคดี ดูแลให้
คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาและจัด ทํารายงานการประเมิน บุคคลและรายงานการปฏิบัติ
ราชการของผู้พิพ ากษาในแผนกของตน รับผิดชอบในการจ่ายสํานวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพ ากษาใน
แผนกรวมทั้ ง รั บ ผิ ด ชอบงานของแผนกให้ เ ป็ น ไปโดยเรี ย บร้ อ ยตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่ได้จัดตั้งแผนกนั้น

๒๕

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลฎีกามาแล้ว
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธาน
ศาลอุทธรณ์แล้ว จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกา และมีความสามารถ
เป็นพิเศษในการตรวจและเรียงคําพิพากษาได้เป็นอย่างดี สําหรับประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ต้องมี
ความรู้อย่างลึกซึ้งในหลักกฎหมายเฉพาะทางสําหรับตําแหน่งนั้น และมีความสามารถในการให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ผู้พิพากษาซึ่งอยู่ในแผนกคดีของตนในกฎหมายเฉพาะทางนั้น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ด้วย

๒๖

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะในศาลฎีกามีอํานาจตามที่
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียว
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น นั่งพิจารณาหรือพิจารณาและพิพากษาคดีที่
อยู่ในอํานาจของตนตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือกฎหมายอื่นกําหนด เข้าร่วมประชุมแผนกคดีและ
ประชุมใหญ่ของศาล นั่งพิจารณาฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา วินิจฉัยชี้ขาดคําร้องคําขอที่ยื่นต่อศาลตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
คดีในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะ นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ยังเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนในคดีที่มีความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นที่สนใจ
ของประชาชนหรือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือทุนทรัพย์สูง รวมทั้งดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้พิพากษาในคณะของตน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลฎีกา หรือดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า
มาแล้ว
๒. ต้องเป็นผู้ที่ ก.ต. ให้ความเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกา และเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดีพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาอาวุโส
ในศาลฎีกา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ ก.ต. กําหนด

๒๗

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้ว จะต้องมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่
เป็น อย่า งยิ ่ง มีค วามเข้า ใจในปัญ หาด้า นการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คมอย่า งแท้จ ริง สามารถ
วินิจฉัยวางหลักกฎหมายได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศมีความรู้อย่าง
ลึกซึ้งในระบบงานตุลาการและกฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง มีประวัติการรับราชการและความประพฤติ
เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างแก่ผู้พิพากษารุ่นหลัง มีชื่อเสียงเกียรติคุณสูงดํารงตําแหน่งอย่างเหมาะสมแก่
ตําแหน่งหน้าที่ ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต

๒๘

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะในศาลชั้นอุทธรณ์ มีอํานาจ
ตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียว
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น นั่งพิจารณาหรือพิจารณาและพิพากษาคดีที่อยู่
ในอํานาจของตนตามที่ พระธรรมนู ญศาลยุติธรรมหรือกฎหมายอื่นกําหนด เข้าร่ วมประชุมแผนกคดีและ
ประชุมใหญ่ของศาล นั่งพิจารณาฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา วินิจฉัยชี้ขาด คําร้องคําขอที่ยื่นต่อศาลตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทร่วมประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ในฐานะผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะนอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็น
ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนในคดีที่มีความสําคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นที่สนใจของ
ประชาชนหรือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือทุนทรัพย์สูง รวมทั้งดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้พิพากษาในคณะของตน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค หรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ามาแล้ว
๒. ต้องเป็นผู้ที่ ก.ต. ให้ความเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโ สในศาลอุท ธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค และเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดีพ อที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ ก.ต. กําหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว จะต้องมีความเชี่ยวชาญใน
หน้าที่เป็นพิเศษ มีความรู้อย่างลึกซึ้งในระบบงานตุลาการและกฎหมายทั้ง ปวงที่เกี่ย วข้อง มีประวัติ
การรับ ราชการและความประพฤติเ หมาะสมที่จ ะเป็น แบบอย่า งแก่ผู้พ ิพ ากษารุ่น หลัง มีชื่อ เสีย ง
เกียรติคุณสูง ดํารงตําแหน่งอย่างเหมาะสมแก่ตําแหน่งหน้าที่ ไม่มีค วามเคลือบแคลงสงสัย ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต

๒๙

ชื่อตําแหน่ง

ผู้พิพากษาอาวุโสประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค

ประเภทตําแหน่ง

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการตุลาการซึ่งทําหน้าที่ช่วยอธิบดีผู้พิพากษาภาคในทางวิชาการในการ
ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของคําพิพากษาและคําสั่งของศาลในเขตอํานาจความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทําหน้ าที่ต รวจสํานวนคดีหรือคําสั่งใน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐานของศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นแก่
อธิบดีผู้พิพากษาภาค เสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลในเขตอํานาจที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑. ต้องเป็นข้าราชการตุลาการผู้ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณ
ที่ดํารงตําแหน่ง
๒. ต้องเป็นผู้ที่ ก.ต. ให้ความเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสใน
ศาลชั้นต้น และมีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดีพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาอาวุโส ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินที่ ก.ต.กําหนด
๓. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาประจําศาล และผู้ช่วยผู้พิพากษาใน
เรื่องการปฏิบัติตน
๔. ต้องเคยดํารงตําแหน่งผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมี
๑. มีความสามารถในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่สําคัญ ยาก ซับซ้อน หรือต้องอาศัยความ
ชํานาญสูง และมีความสามารถในการเรียงคําพิพากษาได้เป็นอย่างดี
๒. มีประสบการณ์ในการตรวจร่างคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลสูง
๓. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ
๔. มีประวัติการรับราชการและความประพฤติดีเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างแก่ผู้พิพากษารุ่นหลัง

๓๐

ตําแหน่ง

ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้น

ตําแหน่งประเภท

พิจารณาพิพากษาคดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพ ากษาเจ้าของสํานวนหรือผู้พิพ ากษาองค์ค ณะในศาลชั้นต้นที่มีความรู้
ความชํานาญในการพิจารณาพิพากษาคดีสูง มีอํานาจตามที่พ ระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให้เป็น
อํานาจของผู้พิพากษาคนเดียว
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. ต้องเป็นข้าราชการตุลาการผู้ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณ
ที่ดํารงตําแหน่ง
๒. ต้องเป็นผู้ที่ ก.ต. ให้ความเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสใน
ศาลชั้น ต้น และมีร ่างกายแข็ง แรงและมีสุข ภาพจิต ดีพ อที่จ ะปฏิบัต ิหน้าที่ผู้พิพ ากษาอาวุโ ส ทั้ง นี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ ก.ต. กําหนด
๓. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาประจําศาลและผู้ช่วยผู้พิพากษา
ในเรื่องการปฏิบัติตน
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องมี
๑. มีความสามารถในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีทมี่ ีความสําคัญ ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือ
ต้องอาศัยความชํานาญสูง
๒. มีประวัติการรับราชการและความประพฤติดีเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างแก่ผู้พพิ ากษารุน่ หลัง
๓. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผพู้ ิพากษาศาลชั้นต้น ผูพ้ ิพากษาประจําศาลและผู้ชว่ ยผู้พพิ ากษา
ในเรื่องการปฏิบัติตน

๑

การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของขาราชการตุลาการ
ประจําป ...........
ตอนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตน
๑. ชื่อ …………………………………………………………………………………………….…….
๒. ปจจุบันดํารงตําแหนง …………………………………………………………………………..
ศาล ……………………………………………….………. ตั้งแต ……………………..………
๓. เงินเดือนชั้น ….......… ขั้นที่รับอยู ………….………….. บาท
๔. ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ………………........................ถึงวันเสนอรายงานนี้ได
(๑) การลาประเภทตาง ๆ
ลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว
(วัน)
(วัน)
(วัน)

ลาพักผอน
(วัน)

ลาอุปสมบท
(วัน)

มาสาย
(ครั้ง)

ขาด
(วัน)

(๒) ชวยราชการที่อื่น
หนวยราชการ …………………………..…. ตั้งแต …………………… ถึง ....................
หนวยราชการ ………………………….…… ตั้งแต …………………… ถึง ....................
หนวยราชการ ………………………………. ตั้งแต …………………… ถึง ....................
๕. ราชการพิเศษซึ่งไดปฏิบัติในปนี้ คือ
(๑) …………………………………………………………………………………..
(๒) ………………………………………………………………………………….
(๓) ………………………………………………………………………………….
(๔) ………………………………………………………………………………….

๒
๖. การดําเนินการทางวินัย
ในรอบปทผี่ านมาเคยถูกดําเนินการทางวินัยเรื่องใด ……………………………………….......................
…………….…………………………………….……………………………………………….................
เปนผูอยูระหวางถูกลงโทษ งดเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงหรือไม .………………….................
…..…………………………………………………………………………………………….....................
๗. สํานวนคดี (หมายถึงคดีทนี่ ั่งพิจารณา และคดีที่ตรวจรางคําพิพากษาในปที่รายงาน ไมวาจะไดรับ
มอบหมายมาตั้งแตเมื่อใด)
๑) คดีแพง
ปริมาณคดีที่รบั ผิดชอบ
เจาของสํานวน

องคคณะ

คดีมีทุนทรัพย
(เจาของสํานวน)
จํานวนเรื่อง

จํานวนเงิน

คดีไมมีทุนทรัพย
(เจาของสํานวน)
จํานวนเรื่อง

คดีคาง
คางรวม

เกิน ๑ ป

เกิน ๒ ป ขึ้นไป

๒) คดีอาญา

ปริมาณคดีที่รบั ผิดชอบ

เจาของสํานวน

องคคณะ

เปนคดีที่มีอัตราโทษอยางต่ําให
จําคุกตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป หรือ
จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
(เจาของสํานวน)

คดีอื่น ๆ
(เจาของสํานวน)

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

คดีคาง

คางรวม

เกิน ๑ ป

เกิน ๒ ป ขึ้นไป

๓
๓) คดีชํานัญพิเศษ
ปริมาณคดีที่รบั ผิดชอบ

เจาของสํานวน

องคคณะ

คดี
ลมละลาย

คดีทรัพยสิน
ทางปญญา ฯ

คดีภาษี
อากร

คดี
เยาวชน
และ
ครอบครัว

คดีแรงงาน

จํานวนเรือ่ ง

จํานวนเรือ่ ง

จํานวนเรือ่ ง

จํานวนเรือ่ ง

จํานวนเรือ่ ง

คดีคาง

คางรวม

เกิน ๑ ป

เกิน ๒ ปขึ้นไป

๘. คําชี้แจงเพิม่ เติมของผูรับการประเมินเกี่ยวกับตอนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตน (ถามี แตหาก
ไมมขี อมูลที่ควรชี้แจงเพิ่มเติมก็ไมจาํ ตองชี้แจง)

.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................... (ผูรับการประเมิน)
(.......................................................)
(วันที่)...................................................

๔
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ิงาน
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน

ดี
๓

ปกติ ควรปรับปรุง
๒
๑

๑. ความรู
ความรูวิชากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําแนะนํา และขอบังคับตาง ๆ
ในราชการศาลยุติธรรม หลักเกณฑการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมเกีย่ วกับ
การพิจารณาพิพากษาคดีและคําพิพากษาศาลฎีกา หรือความรูทางวิชาการอื่น
ที่จําเปนแกการปฏิบตั ิงานในหนาที่
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒. ความสามารถในงานคดี (สําหรับตําแหนงที่พิจารณาคดีหรือตรวจ
สํานวนคดีและรางคําพิพากษา)
๒.๑ ความสามารถในการนัง่ พิจารณาคดี การสื่อสารกับคูความอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถในการทําคําสั่ง คํารอง คําขอตาง ๆ
หรือความสามารถในการตรวจสํานวนคดีและรางคําพิพากษาของศาลสูง
การศึกษาคนควาขอเท็จจริงและขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
๒.๒ ความสามารถในการวิเคราะห สรุปเหตุผล ทําคําพิพากษาและคําสั่ง
วินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือการเสนอความเห็นในทางวิชาการ การอธิบายและชี้แจง
แนวความคิดขอเท็จจริงและขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของอยางชัดเจนครบถวน ถูกตอง
รวดเร็ว และเปนธรรม
๒.๓ ความสามารถในการพิจารณาคดีตามเกณฑมาตรฐานของศาลหรือตาม
ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการบริหารคดีใหเสร็จสิน้ ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
๒.๔ ความสามารถในการบันทึกคําพยานและรายงานกระบวนพิจารณาคดีได
อยางถูกตองครบถวนและตรงประเด็น หรือความสามารถในการทําคําบันทึก
ทักทวงสนันสนุน หรืออธิบายรางคําพิพากษาของศาลสูงไดตรงตามปญหา
อยางเหมาะสม

๕
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน

ดี
๓

ปกติ ควรปรับปรุง
๒
๑

ขอคิดเห็นเพิม่ เติม ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..
๒. ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ (สําหรับตําแหนงผูบริหารศาล
เลขานุการศาล หรือตําแหนงทางวิชาการ)
๒.๑ ความสามารถในการศึกษาคนควาขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
การเสนอความเห็นในทางวิชาการ การบรรยายการอธิบายและชี้แจงดวยความ
รอบคอบชัดเจน ถูกตองครบถวนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒.๒ ความสามารถในการวิเคราะหปญหาสรุปเหตุผล และวินิจฉัยสั่งการ หรือ
การแกปญหาอยางทันการ ดวยความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและรวดเร็ว
๒.๓ ความสามารถในการยกราง ตรวจราง เสนอความเห็นในการออกกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติ
หนาที่ และงานที่ไดรับมอบหมายที่มีความยุงยากซับซอนเปนพิเศษ
๒.๔ ความสามารถในการกําหนดทิศทาง การดําเนินงานของงานที่อยูใ นความ
รับผิดชอบ ความสามารถในการทํางานประสานหรือรวมมือกับหนวยงานฝายอื่น
และจัดการงานใหเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

๖
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน

ดี
๓

ปกติ ควรปรับปรุง
๒
๑

๓. ความสามารถในการบริหาร (สําหรับตําแหนงผูบริหารที่มีหนาที่
โดยตรง ใหพิจารณาจากการปฏิบตั ิหนาที่ของบุคคลนั้นตามทีม่ ีการกําหนด
อํานาจไว สวนผูพิพากษาทั่วไปใหใชเกณฑที่กําหนดโดยอนุโลม พิจารณา
จากการปฏิบัตติ นของบุคคลผูนั้นโดยทั่วไป)
๓.๑ ความสามารถและการวางตนในการเปนผูนํา การแกปญหา และการ
ตัดสินใจ การบริหารและจัดระบบงาน การพัฒนาองคกรและบุคลากร
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ความเอาใจใสในการปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ
เพื่อรักษาประโยชนของราชการและประชาชน
๓.๒ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาแกผูพิพากษาในศาลและ
ขาราชการศาลยุติธรรม และการประสานงานภายในหนวยงานและกับหนวยงาน
อื่นอยางมีประสิทธิภาพ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

๗
ตอนที่ ๓ การประเมินการปฏิบตั ิตน
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน

ดี
๓

ปกติ ควรปรับปรุง
๒
๑

๑. ความอุตสาหะ
ความขยันขันแข็งและอดทน การยอมรับในภาระหนาที่หรืองานของตนโดยไม
เกี่ยงงาน ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสําเร็จของ
งานเปนหลัก การเสียสละ การอุทิศเวลาใหแกราชการ
๒. ความซื่อสัตยสุจริตและความประพฤติ
ความซื่อสัตยสุจริตไววางใจได ความประพฤติ การดํารงตนและชื่อเสียง
เกียรติคุณ การปฏิบัตติ ามวินัย ความนิยมของผูรวมงานและประชาชน ความมี
มารยาททางสังคม การรูจ ักกาลเทศะ และความสามัคคี
๓. การดํารงตน
การใชกิริยามารยาท สุภาพ ออนโยน การใชถอยคํา วาจาที่เหมาะสม
การตรงตอเวลา
ขอคิดเห็นเพิม่ เติม ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

๘
ตอนที่ ๔ สรุปความเห็นในการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินอยูในเกณฑ

คะแนนเต็ม
๓๐ คะแนน
ดี
(๓๐ - ๒๕)

คะแนนที่ได
ปกติ
(๒๔ - ๑๕)

ควรปรับปรุง
(นอยกวา ๑๕)

ความเห็นผูประเมินระดับตน
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน
(ระบุเหตุผล)
...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขาพเจาประเมินตามความเปนจริง
(ลงชื่อผูประเมิน) ..............................................................
(............................................................)
(ตําแหนง) ...............................................................
(วันที่) ...................................................
ความเห็นผูประเมินระดับสูงขึ้นไป
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(ระบุเหตุผล) .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขาพเจาประเมินตามความเปนจริง
(ลงชื่อผูประเมิน) .............................................................
(.............................................................)
(ตําแหนง) ...............................................................
(วันที่) ................................................

๙

หลักเกณฑการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของขาราชการตุลาการ
๑) รายละเอียดในแบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของขาราชการตุลาการ
ตอนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตน
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตน
ตอนที่ ๔ สรุปความเห็นในการประเมิน
๒) เกณฑการใหระดับคะแนน
ระดับดี คะแนนอยูในระดับ ๓ หมายถึง ทํางานไดตามมาตรฐานเปนผลดี และสําเร็จรวดเร็วกวาปกติ
ระดับปกติ คะแนนอยูในระดับ ๒ หมายถึง ทํางานไดตามมาตรฐาน หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
. ควรปรับปรุง คะแนนอยูในระดับ ๑ หมายถึง ทํางานยังไมไดมาตรฐาน ยังมีขอบกพรอง
________________________________

๑

ตารางวาระการดํารงตําแหน่ง
ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง

วาระการดํารงตําแหน่ง

๑

- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
- อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
- อธิบดีผู้พิพากษาภาค
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

๒

๓

- เลขาธิการประธานศาลฎีกา
- รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา
- เลขานุการศาลฎีกา
- รองเลขานุการศาลฎีกา
- เลขานุการศาลชั้นอุทธรณ์
- รองเลขานุการศาลชั้นอุทธรณ์
- เลขานุการศาลชั้นต้น
- เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค
- ผู้พิพากษาประจําสํานักประธานศาลฎีกาทุกตําแหน่ง

๔

- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

ทุกตําแหน่งรวมกันไม่เกินสามปี

๕

- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดในกรุงเทพมหานคร
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค

ทุกตําแหน่งรวมกันไม่เกินสองปี

หมายเหตุ

แต่ละตําแหน่งในระดับเดียวกัน
ไม่เกินสองปีหรือรวมทุกตําแหน่งใน
ระดับเดียวกันไม่เกินสองปี
แต่หาก ก.ต. พิจารณาเห็นสมควร
ให้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อได้อีกหนึ่งวาระ
รวมทุกตําแหน่งติดต่อกัน
ไม่เกินสี่ปี

วาระละไม่เกินสองปีแต่ไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน

ต้องขอความ
เห็นชอบจาก ก.ต.
หากดํารงตําแหน่ง
ต่อในปีที่สามและที่สี่
ไม่นับรวมกับการ
รับราชการในศาล
จังหวัดที่กําหนดให้
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ครบวาระย้อนกลับ
ไปดํารงตําแหน่ง
ตาม ๕

๒

ลําดับ
ตําแหน่ง
ที่
๖ - ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลชั้นต้นซึ่งรับราชการในจังหวัดที่อยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร
๗

วาระการดํารงตําแหน่ง

ทุกตําแหน่งรวมกันจังหวัดละไม่เกินห้าปี ไม่นับรวมกับการ
รับราชการในศาล
แรงงานภาค

- ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลชั้นต้นซึ่งรับราชการในศาลแขวงและ
ศาลเยาวชนและครอบครัวติดต่อกัน
- ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลชั้นต้นซึง่ รับราชการในศาลเยาวชนและครอบครัว

ทุกตําแหน่งรวมกันไม่เกินห้าปี

๙

- ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลชํานัญพิเศษ

ศาลละไม่น้อยกว่าสองปีตดิ ต่อกัน
และทุกตําแหน่งรวมกันศาลละ
ไม่เกินเจ็ดปี

๑๐

- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ติดต่อกันไม่เกินสี่ปี

๑๑

- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นอุทธรณ์

ติดต่อกันศาลละไม่เกินสี่ปี

๑๒

- ผู้พิพากษาอาวุโสประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค

ติดต่อกันแห่งละไม่เกินห้าปี

๑๓

- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้นในจังหวัดที่อยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร

จังหวัดละไม่เกินห้าปี

๑๔

- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลละไม่เกินห้าปี

๘

หมายเหตุ

ทุกตําแหน่งรวมกันทุกศาลแล้ว
ไม่เกินเจ็ดปี
ต้องดํารงตําแหน่งใน
ศาลนั้นไม่น้อยกว่า
สองปีจงึ จะได้รับการ
พิจารณาให้โยกย้าย

ไม่นับรวมกับการ
รับราชการในศาล
จังหวัดซึ่งเป็นที่ตงั้
ของสํานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาคนั้น

๑

บัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษา และบัญชีศาลกลุ่มพิเศษ
บัญชีลําดับศาลสําหรับแต่งตัง้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาศาล
๑. ศาลจังหวัดพระโขนง
๒. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๓. ศาลแขวงพระนครเหนือ
๔. ศาลแขวงพระนครใต้
๕. ศาลแขวงดุสิต
๖. ศาลแขวงปทุมวัน
๗. ศาลแขวงธนบุรี
๘. ศาลจังหวัดมีนบุรี
๙. ศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๐. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑. ศาลจังหวัดนครปฐม
๑๒. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. ศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๔. ศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕. ศาลแขวงนนทบุรี
๑๖. ศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๗. ศาลจังหวัดนนทบุรแี ผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๘. ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๙. ศาลแขวงนครปฐม
๒๐. ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๒๑. ศาลจังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๒๒. ศาลจังหวัดสมุทรสาครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๒๓. ศาลจังหวัดชลบุรี
๒๔. ศาลจังหวัดเชียงใหม่
๒๕. ศาลจังหวัดนครราชสีมา
๒๖. ศาลจังหวัดขอนแก่น
๒๗. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
๒๘. ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒

๒๙. ศาลจังหวัดสงขลา
๓๐. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๑. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๒. ศาลจังหวัดสระบุรี
๓๓. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๔. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๓๕. ศาลจังหวัดราชบุรี
๓๖. ศาลจังหวัดเพชรบุรี
๓๗. ศาลจังหวัดพัทยา
๓๘. ศาลจังหวัดระยอง
๓๙. ศาลจังหวัดนครสวรรค์
๔๐. ศาลจังหวัดจันทบุรี
๔๑. ศาลจังหวัดภูเก็ต
๔๒. ศาลจังหวัดเชียงราย
๔๓. ศาลจังหวัดอุดรธานี
๔๔. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๔๕. ศาลจังหวัดลพบุรี
๔๖. ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๔๗. ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔๘. ศาลจังหวัดหัวหิน
๔๙. ศาลจังหวัดสระแก้ว
๕๐. ศาลจังหวัดนครนายก
๕๑. ศาลจังหวัดอ่างทอง
๕๒. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
๕๓. ศาลจังหวัดชัยนาท
๕๔. ศาลจังหวัดพิจิตร
๕๕. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๕๖. ศาลจังหวัดตราด
๕๗. ศาลจังหวัดลําปาง
๕๘. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

๓

๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.

ศาลจังหวัดชลบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลแขวงชลบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวงเชียงใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ศาลแขวงนครราชสีมา
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลแขวงสุพรรณบุรี
ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลแขวงราชบุรี
ศาลจังหวัดลําพูน
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดสุโขทัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น
ศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ศาลแขวงนครสวรรค์
ศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลแขวงอุดรธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ศาลแขวงลพบุรี

๔

๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.

ศาลจังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดนครนายกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดอ่างทองแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดชัยนาทแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดอุทัยธานี
ศาลจังหวัดตรัง
ศาลจังหวัดชุมพร
ศาลจังหวัดกระบี่
ศาลจังหวัดลําปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลแขวงลําปาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ศาลแขวงสงขลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลแขวงอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสระแก้วแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดพิจิตรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดกําแพงเพชรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดสกลนคร
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดสุรินทร์

๕

๑๒๒. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
๑๒๓. ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๒๔. ศาลจังหวัดหนองคาย
๑๒๕. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๒๖. ศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๒๗. ศาลจังหวัดพิมาย
๑๒๘. ศาลจังหวัดทุ่งสง
๑๒๙. ศาลจังหวัดอุทัยธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๓๐. ศาลจังหวัดแพร่
๑๓๑. ศาลจังหวัดระนอง
๑๓๒. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
๑๓๓. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๓๔. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๓๕. ศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๓๖. ศาลแขวงสุรินทร์
๑๓๗. ศาลจังหวัดลําพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๓๘. ศาลจังหวัดชัยภูมิแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๓๙. ศาลจังหวัดชัยบาดาล
๑๔๐. ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๔๑. ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๑๔๒. ศาลจังหวัดเลย
๑๔๓. ศาลจังหวัดนครพนม
๑๔๔. ศาลจังหวัดยโสธร
๑๔๕. ศาลจังหวัดพะเยา
๑๔๖. ศาลจังหวัดหล่มสัก
๑๔๗. ศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๔๘. ศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๔๙. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
๑๕๐. ศาลจังหวัดนางรอง
๑๕๑. ศาลจังหวัดตาก
๑๕๒. ศาลจังหวัดสุโขทัยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
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๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.

ศาลจังหวัดตากแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดน่าน
ศาลจังหวัดบัวใหญ่
ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
ศาลจังหวัดพังงา
ศาลจังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดภูเขียว
ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลจังหวัดชุมพรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสตูล
ศาลจังหวัดแม่สอด
ศาลจังหวัดแพร่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดพะเยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดหลังสวน
ศาลจังหวัดปากพนัง
ศาลจังหวัดไชยา
ศาลจังหวัดพล
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ศาลจังหวัดชุมแพ
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ศาลจังหวัดมหาสารคามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดเลยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

๗

๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.

ศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดอํานาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ศาลจังหวัดฝาง
ศาลจังหวัดเทิง
ศาลจังหวัดเวียงสระ
ศาลจังหวัดรัตนบุรี
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
ศาลจังหวัดเดชอุดม
ศาลจังหวัดมุกดาหารแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดน่านแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดระนองแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดพังงาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดสตูลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
ศาลจังหวัดเชียงคํา
ศาลจังหวัดหนองบัวลําภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
ศาลจังหวัดนราธิวาส
ศาลจังหวัดปัตตานี
ศาลจังหวัดยะลา
ศาลจังหวัดนาทวี
ศาลจังหวัดเบตง
ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
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บัญชีศาลกลุ่มพิเศษ จํานวน ๒๙ ศาล
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๒๓.
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๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลแขวงพระนครเหนือ
ศาลแขวงพระนครใต้
ศาลแขวงดุสิต
ศาลแขวงปทุมวัน
ศาลแขวงธนบุรี
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลจังหวัดธัญบุรี
ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลจังหวัดขอนแก่น
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดสงขลา
ศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดภูเก็ต
ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลจังหวัดอุดรธานี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดหัวหิน
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดสกลนคร
ศาลจังหวัดนราธิวาส

