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ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การสนับสนุน
และอานวยความสะดวกแก่ศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของ
ประธานศาลฎีกา จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ น (๒๐/๒) ของข้ อ ๔ แห่ งประกาศคณะกรรมการบริ หาร
ศาลยุ ติธรรม เรื่อ ง การแบ่ งส่ว นราชการภายในและก าหนดอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการในสังกั ด
สานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๒๐/๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑๔) ของข้ อ ๕ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการบริ ห าร
ศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) สานักบริหารกลาง มีผู้อานวยการสานักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง สานักบริหารกลางมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานอานวยการของสานักงานศาลยุติธรรม
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหารสานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ปฏิบัติและพัฒนางานสารบรรณของสานักงานศาลยุติธรรม
(ง) ประสานราชการกั บส่วนราชการของส านั กงานศาลยุ ติธรรม ส านั กศาลยุ ติธรรม
ประจาภาค และส่วนราชการอื่น
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(จ) พั ฒ นาระบบตรวจราชการ ประสานเครื อ ข่ ายการตรวจราชการ จั ด ท าแผน
การตรวจราชการของศาลยุติธรรม และติดตามผล
(ฉ) เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล การตรวจราชการของผู้ บ ริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมและส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับการเป็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของศาลยุติธรรม
และสานักงานศาลยุติธรรม
(ซ) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสานักงานศาลยุติธรรมซึ่งมิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของส่วนราชการใดในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๐/๒) ของข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๒๐/๒) ศูน ย์รักษาความปลอดภัย มีผู้อานวยการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญ ชาและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกอง ศูนย์รักษาความปลอดภัย มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ข) ดาเนิน การเกี่ยวกับการอารักขาบุคคลสาคัญของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม และรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากร และ
ทรัพย์สินของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
(ค) ดาเนิ น การเกี่ยวกับการตรวจค้น สอบข้อเท็จจริง และป้ องกันการกระท า
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในบริเวณศาล
(ง) ดาเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
(จ) ศึ กษา วิ เคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ การก าหนดนโยบาย มาตรการ
ระเบียบแบบแผน แผนปฏิบัติการ การซักซ้อมการปฏิบัติการฝึกอบรม การข่าวเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย และวางแผนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย
(ฉ) ติ ด ตามประเมิ น ผลงานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย และ
ระบบสื่อสารและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสารด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
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(ช) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดระบบจราจรในบริเวณศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตยานพาหนะที่เข้าบริเวณศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

