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ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
วาดวยการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๙) และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จึงออกระเบียบการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง
ของขาราชการศาลยุติธรรมไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการจัด
ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธานกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๔ การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรม ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๕ ตํ า แหน ง ประเภทบริ ห าร ได แ ก ตํ า แหน ง ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการ
ในสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม หรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านตรวจและแนะนํ า การปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม มีหนาที่กําหนดนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร และทิศทางการดําเนินงาน ของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม รวมทั้ง กํากับ ควบคุม ใหคําแนะนํา ตัดสินใจ โดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ หรือตําแหนงอื่นที่ ก.ศ. กําหนดให
เปนตําแหนงประเภทบริหาร
ขอ ๖ ตําแหนงประเภทบริหาร มี ๒ ระดับ ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ไดแก
(ก) ตําแหนงผูปฏิบัติงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการของสํานักงานศาลยุติธรรม
รับผิดชอบงานตรวจราชการ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและเสนอความเห็น ชวยสั่งการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง ชวยในการบริหารจัดการ กํากับ ดูแ ล
กําหนดนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร และทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ตําแหนงอื่นที่ ก.ศ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน
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(๒) ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ผูบริหารสํานักงานศาลยุติธรรม มีฐานะเปน ผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการ
ศาลยุติธรรม ลูกจาง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย พัน ธกิจ
ยุทธศาสตร และทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) รองผู บ ริ หารสํ า นั ก งานศาลยุติ ธ รรม มี ฐ านะเปน รองผู บัง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของ
ขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ชวยในการกําหนดหรือแปลงนโยบาย
พันธกิจ ยุทธศาสตร และทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งสั่งการและบริหารงาน
ทุกดานของสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ตําแหนงอื่นที่ ก.ศ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
ขอ ๗ ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการ ได แ ก ตํ า แหน ง หั ว หน า หน ว ยงานในสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมซึ่งเปนหนวยงานที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการแบง
สวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ ๘ ตําแหนงประเภทอํานวยการ มี ๒ ระดับ ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหน งประเภทอํา นวยการ ระดั บต น ได แ ก ตํา แหน งที่ มีห นา ที่ความรับ ผิด ชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก ดังตอไปนี้
(ก) ตํา แหน ง หั ว หน า หน ว ยงานระดั บ กองหรื อ เที ย บเท า ในสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
เปน หนวยงานที่กําหนดไวใ นการแบงสวนราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ตําแหนงอื่นที่ ก.ศ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
(๒) ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง ได แ ก ตํ า แหน ง ที่ มี ลั ก ษณะหน า ที่
ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ ดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงหัว หนา หนวยงานระดับ สํานั กหรือ เทีย บเทา ในสํ านักงานศาลยุติ ธรรม
เปนหนวยงานที่กําหนดไวในการแบงสวนราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวย
การแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานในสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ตําแหนงอื่นที่ ก.ศ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
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ขอ ๙ ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ได แ ก ตํ า แหน ง ในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ห น า ที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบ หรือกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ
หรือวิธีการดําเนินงานเฉพาะดาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ใหคําปรึกษา แนะนํา ในสาขาวิชาเฉพาะตอผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน หนวยงานในสํานักงาน
ศาลยุติธรรมและหนวยงานภายนอก เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย พัน ธกิจ
และยุทธศาสตรของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามที่ ก.ศ. กําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น
ขอ ๑๐ ตําแหนงประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน
โดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
(๒) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ โดยใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก
(ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของผู ร ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํ า นาญงานสู ง
ในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ โดยใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ที่ยากมาก
(ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของผู รวมปฏิบัติง าน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํ านาญงานสู งมาก
ในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่ยากมาก
(๔) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรู ความสามารถ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสิน ใจ หรือแกปญหาในงาน
วิชาการที่ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง
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(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ ย วชาญในทางวิ ช าการ ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งตั ด สิ น ใจ
หรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง
(๕) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับในศาลยุติธรรม และสํานักงาน
ศาลยุ ติธ รรม ปฏิบั ติง านที่ต องตัด สิน ใจ หรื อ แก ปญ หาในทางวิ ช าการที่ ยากและซับ ซอ นสู งมาก
เปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานเป น ที่ป ระจัก ษใ นความสามารถ เป น ที่ ยอมรั บ ในศาล
ยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานที่ตองตัดสิน ใจหรือ แกปญหาในทางวิช าการที่ยาก
และซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
ขอ ๑๑ ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงผูปฏิบัติงานธุรการ งานสนับสนุนทั่วไป
และงานเทคนิ คเฉพาะด าน เป น งานที่ ปฏิ บัติภ ายใต กฎเกณฑ ระเบี ยบ ขอบั งคั บ และวิ ธีป ฏิบั ติ
ที่ชัดเจน เนนการใชทักษะ และฝมือในการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๒ ตําแหนงประเภททั่วไป มี ๔ ระดับ ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน
ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
(๒) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ โดยใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญ
 หาคอนขางยาก
(ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานปฏิบัติงาน
ที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก
(๓) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(ก) ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ โดยใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และความชํานาญงานคอนขางสูง ในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรืองานที่ใ ชทักษะและ
ความชํานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่คอนขางยากมาก
(ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานคอนขางสูง มีงาน
ในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ตองมีการตัดสินใจหรือแกปญหาในงานคอนขางยากมาก
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีทักษะ
พิ เ ศษเฉพาะตั ว โดยมี ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และผลงานเป น ที่ ป ระจั ก ษ
ในความสามารถในงานที่ใ ช ทัก ษะและความชํา นาญเฉพาะตัวสู งมาก ปฏิ บัติง านที่ ตอ งคิด ริ เริ่ ม
สรางสรรคดวยตนเอง และเปนที่ยอมรับในศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ ๑๓ กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร ให ก.ศ. มีอํานาจกําหนดใหตําแหนงอื่นใด
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบ ก.ศ. นี้ เปนตําแหนงประเภทใด ระดับใด ตามระเบียบ ก.ศ. นี้ ก็ได
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พิชิต คําแฝง
รองประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม

