ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนและคาใชจายในการสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ในการสอบ

โดยที่เปน การสมควรใหมีร ะเบียบเกี่ยวกับ การจายเงิน คาตอบแทนและคาใชจาย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริห ารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
การจายเงินคาตอบแทนและคาใชจายในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“การสอบ” หมายความวา การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกขาราชการ
ศาลยุติธรรม ลูกจางประจํา พนักงานราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรของสํานักงานศาลยุติธรรม
ที่เรียกชื่ออยางอื่น เวน แตลูกจางที่มีลักษณะเปน การจางชั่ว คราว ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมกําหนด และใหหมายความรวมถึงการสอบรับทุนดวย
“การสอบรับทุ น” หมายความว า การสอบแขงขัน การสอบคัดเลื อก หรือคัดเลือก
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยในตางประเทศตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
“กรรมการ” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม เลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม หรือประธานกรรมการดําเนินการสอบแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้
“เจาหนาที่ดําเนินการสอบ” หมายความวา ผูซึ่งประธานกรรมการดําเนินการสอบ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการสอบ
ขอ ๕ กรรมการมีหนาที่ดําเนินการสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบ
ขอ ๖ ในการแต งตั้งเจาหน าที่ดําเนินการสอบ ให ประธานกรรมการดําเนินการสอบ
กําหนดจํานวนเจาหนาที่ และกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสมและ
ประหยัดในการปฏิบัติหนาที่

๒
ขอ ๗ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
เบิกจายเงินคาตอบแทนและคาใชจายในการสอบตามหลักเกณฑและอัตราการจาย ตามบัญชีทาย
ระเบียบนี้
(๑) เงินคาตอบแทนการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือก ใหเบิกจายตามบัญชี
หมายเลข ๑
(๒) เงินคาตอบแทนการสอบรับทุน ใหเบิกจายตามบัญชีหมายเลข ๒
(๓) เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการสอบ ใหเบิกจายตามบัญชีหมายเลข ๓
(๔) ใหพิ จารณาเบิกจ ายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มแก กรรมการ และ
เจาหนาที่ดําเนินการสอบ เทาที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ตองกระทําตอเนื่องกันตามบัญชีหมายเลข ๔
ขอ ๘ กรรมการผูที่มาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดใหมีหนาที่เกี่ยวกับการสอบ ไมมี
สิทธิไดรับเงินคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้
เจาหนาที่ดําเนินการสอบผูที่มาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดใหมีหนาที่เกี่ยวกับ
การสอบ ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ในเวลาราชการในวันทําการปกติตามระเบียบนี้
เจาหนาที่ดําเนินการสอบที่ไดรับเงินคาตอบแทนตามระเบียบนี้แลว ใหงดเบิกเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย
การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในชวงเวลาเดียวกัน
ขอ ๙ กรรมการซึ่งมิไดเปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น หรือมิไดเปนพนักงาน หรือลูกจาง
ของรัฐวิสาหกิจ ใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทาของอัตราคาตอบแทนกรรมการที่ผูนั้น
มีสิทธิไดรับซึ่งกําหนดไวตามอัตราทายระเบียบนี้
ขอ ๑๐ หลัก ฐานและเอกสารการเบิก จา ยเงิน คา ตอบแทนและคา ใชจา ย ให
เปนไปตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
ขอ ๑๑ การสอบที่ไ ด เริ่ ม ดํ า เนิ น การก อ นวั น ที่ ร ะเบีย บนี้ใ ชบั ง คับ ให เบิ กจ า ยเงิ น
คาตอบแทนและคาใชจายในการสอบตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามระเบียบของทางราชการ
ที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับจนเสร็จสิ้นการสอบในครั้งนั้น
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

สบโชค สุขารมณ
(นายสบโชค สุขารมณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓
๑

บัญชีหมายเลข ๑
เงินคาตอบแทนการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
0

หลักเกณฑ
ขอ ๑ ขอสอบแบบปรนัย
๑.๑ ใหกรรมการที่ทําหนาที่ออกขอสอบไดรับเงิน
คาตอบแทนเฉพาะขอสอบที่ไดรับเลือก
๑.๒ ใหกรรมการที่ทําหนาที่ตรวจกระดาษคําตอบ
ไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา
๑.๓ กรณีตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ใหใชบริการของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ขอ ๒ ขอสอบแบบอัตนัย
ให ก รรมการที่ ทํ า หน า ที่ อ อกข อ สอบและตรวจ
กระดาษคําตอบไดรับเงินคาตอบแทนเฉพาะขอสอบที่
ไดรับเลือกเปนรายวิชา

อัตราคาตอบแทน
ไมเกิน ๕๐ บาท ตอหนึง่ ขอ
ไมเกิน ๔ บาท ตอผูเขาสอบหนึ่งคน
เบิกจายไดเทาที่จายจริง

ไมเกิน ๓๕ บาท ตอผูเขาสอบหนึง่ คน

ขอ ๓ การสอบวิชาใดมีการออกขอสอบทั้งแบบปรนัย
และแบบอัตนัยรวมกัน

ใหเบิกจายเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ออก
ขอสอบและตรวจกระดาษคําตอบขอสอบแบบปรนัย
ตามอัตราขอ ๑ และแบบอัตนัย ในอัตรากึ่งหนึ่งของ
อัตราขอ ๒
ขอ ๔ การสอบตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ครั้งใด
กรรมการไดรับเงินคาตอบแทนไมถึง ๑,๒๐๐ บาท
ขอ ๕ การสอบสัมภาษณหรือประเมินบุคคล
๕.๑ ในตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง และ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
๕.๒ ในตําแหนงอืน่ นอกจาก ๕.๑
ขอ ๖ การทดสอบการปฏิบัตงิ าน การทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย ใหกรรมการไดรับเงินคาตอบแทน

๑

ใหไดรับคนละ ๑,๒๐๐ บาท ตอครั้ง

ใหกรรมการไดรับคนละ ๑,๕๐๐ บาท ตอครั้ง
ใหกรรมการไดรับคนละ ๑,๒๐๐ บาท ตอครั้ง
ไมเกิน ๑๐ บาท ตอผูเขาสอบหนึง่ คน
การสอบครั้งใดกรรมการไดรับเงินคาตอบแทน
ไมถึง ๕๐๐ บาท ใหไดรับ ๕๐๐ บาท

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๔
๒

บัญชีหมายเลข ๒
เงินคาตอบแทนการสอบรับทุนไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ
1

หลักเกณฑ
ขอ ๑ การสอบขอเขียน
๑.๑ การสอบแบบปรนัย
๑.๑.๑ กรรมการที่ทําหนาที่ออกขอสอบ
๑.๑.๒ กรรมการที่ทําหนาที่ตรวจกระดาษคําตอบไดรับ
เงินคาตอบแทนเปนรายวิชา
๑.๑.๓ กรณีตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ใหใชบริการของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑.๒ การสอบแบบอัตนัย
กรรมการผูอ อกขอสอบและตรวจกระดาษคําตอบไดรับ
เงินคาตอบแทนเปนรายวิชา
ขอ ๒ การสอบสัมภาษณ
กรรมการไดรับเงินคาตอบแทน

อัตราคาตอบแทน

ไมเกิน ๕๐ บาท ตอหนึง่ ขอ
ไมเกิน ๕ บาท ตอผูเขาสอบหนึ่งคน
เบิกจายไดเทาที่จายจริง

ไมเกิน ๓๕ บาท ตอผูเขาสอบหนึง่ คน

ไมเกิน ๑๐ บาท ตอผูเขาสอบหนึง่ คน

ขอ ๓ การสอบวิชาใดมีก ารออกขอสอบทั้งแบบปรนั ย
และแบบอัตนัยรวมกัน
ให เ บิ ก จ า ยเงิ น ค า ตอบแทนสํ า หรั บ กรรมการที่ อ อก
ขอสอบและตรวจกระดาษคําตอบขอสอบแบบปรนัยตาม
อัต ราขอ ๑.๑ และแบบอัตนัย ในอัต รากึ่งหนึ่งของอัต รา
ขอ ๑.๒
ขอ ๔ การสอบครั้งใด กรรมการไดรับเงินคา ตอบแทน ใหไดรับคนละ ๑,๒๐๐ บาท ตอครั้ง
ไมถึง ๑,๒๐๐ บาท

๒

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๕
๓

บัญชีหมายเลข ๓
เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ดาํ เนินการสอบ
ในวันเตรียมการกอนวันสอบ
ในวันประชุมออกขอสอบและธงคําตอบ และวันสอบ
2

ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

อัตราคาตอบแทน

ในวันทําการปกติ
๑. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง

๒๕๐ บาท ตอคนตอวัน

๒. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง

๕๐๐ บาท ตอคนตอวัน

๓. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๗ ชั่วโมง

๖๕๐ บาท ตอคนตอวัน

๔. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมง

๘๐๐ บาท ตอคนตอวัน

ในวันหยุดราชการ
๑. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง

๔๐๐ บาท ตอคนตอวัน

๒. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง

๗๐๐ บาท ตอคนตอวัน

๓. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๗ ชั่วโมง

๙๐๐ บาท ตอคนตอวัน

๔. ปฏิบตั ิงานไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมง

๑,๓๕๐ บาท ตอคนตอวัน

หมายเหตุ การนับจํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน ใหนับระยะเวลาตอเนื่องรวมกันตั้งแตเริ่มปฏิบตั ิหนาที่
ไปจนถึงสิน้ สุดการปฏิบัตหิ นาที่ตามที่ประธานการสอบกําหนด

๓

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๖
๔

บัญชีหมายเลข ๔
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในวันสอบ
3

หลักเกณฑ
คาอาหาร
คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
กรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
จายจริง แตไมเกิน
ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ จั ด ทํ า
จายจริง แตไมเกิน
มื้อละ ๒๐๐ บาท ตอคน
ขอสอบ
และรวมแลวตองไมเกิน ๕๐ บาท ตอคนตอครึง่ วัน
เจาหนาที่ดําเนินการสอบ ณ สถานที่สอบ ๕๐๐ บาท ตอคนตอวัน

๔

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

