๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ศาลยุติธรรมเปนผูใชอํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งมี
อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเป น หน ว ยงานธุ ร การของศาลยุ ติ ธ รรมที่ เ ป น อิ ส ระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของ
ศาลยุติธรรม งานสงเสริมงานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ใหแกศาลยุติธรรม รวมทั้งเสริมสรางใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการศาลยุติธรรมสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปราศจากอคติหรือสิ่งจูงใจจากปจจัยภายนอก รวมทั้งรักษาความลับของทาง
ราชการ และสํานวนคดีโดยอาศัยความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรมเชนเดียวกับผูพิพากษา จึงเห็นสมควร
กําหนดใหมีเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกขาราชการศาลยุติธรรม เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเงิน
คาตอบแทนพิเศษของขาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ข อ ๔ ให ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมได รั บ เงิ น ค า ตอบแทนพิ เ ศษเป น รายเดื อ นจาก
เงินงบประมาณรายจายของสํานักงานศาลยุติธรรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๕ อัตราเงิน คาตอบแทนพิเศษของขาราชการศาลยุติธรรมประเภทและระดับ
ตาง ๆ ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้
ขอ ๖ ขาราชการศาลยุติธรรมที่จะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีบรรจุใหม ใหไดรับ
เงินคาตอบแทนพิเศษตั้งแตวันที่พนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ สําหรับกรณีขอกลับเขารับราชการ
ใหม ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตั้งแตวันที่เริ่มเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ ๗ ขาราชการศาลยุติธรรมที่จะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษจะตองผานการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานหรือผานการทดสอบในการปฏิบัติงาน และผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
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๒
ขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษจะตองไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกปตามวรรคหนึ่ง ผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว ใหงดเบิกจายเงิน
คาตอบแทนพิเศษจนกวาขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นจะผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข อ ๘ ในกรณี ที่ กํ า หนดให ตํ า แหน ง ระดั บ ใดได รั บ ค า ตอบแทนพิ เ ศษหลายอั ต รา
ในระดับเดียวกัน เมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นดํารงตําแหน งโดยมีระยะเวลาครบถวนตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบนี้ และผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาแลว ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
พิเศษในอัตราที่สูงขึ้นนับแตวันที่ดํารงตําแหนงโดยมีระยะเวลาครบถวน
ขอ ๙ ขาราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไปที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ ดังนี้
กรณีขาราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษในอัตรา
ที่ไดรับอยูเดิมขณะที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
กรณีขาราชการศาลยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ใหไดรับเงิ นคาตอบแทนพิเศษในอัตรา
ที่ไดรับอยูเดิมขณะดํารงตําแหนงประเภททั่วไป และไมเกินอัตราสูงสุดของตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ขอ ๑๐ ขาราชการศาลยุติธรรมผูใดมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการไมถึงสองในสาม
ของจํานวนวันทําการในเดือนใด ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับเดือนนั้น
ขาราชการศาลยุติธ รรมผูใดขาดราชการโดยไมมีเหตุ ผลอัน ควร หรือละทิ้งหนาที่
ราชการในเดือนใด หามมิใหจายเงิน คาตอบแทนพิเศษสําหรับวัน ที่ข าดราชการหรือละทิ้งหนาที่
ราชการดังกลาว
กรณีมีภารกิจที่ตองอยูปฏิบัติ ห นาที่ร าชการเรงดว น ข าราชการศาลยุติธ รรมผูใ ด
ไมอยูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หามมิใหจายเงินคาตอบแทน
พิเศษสําหรับวันที่ไมอยูปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว
ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและแจงจํานวนวันที่ปฏิบัติราชการของขาราชการศาล
ยุติธรรม ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามไปยังหนวยงานที่ทําหนาที่เบิกจายเงินคาตอบแทน
พิเศษ เพื่อประกอบการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษในแตละเดือน
ขอ ๑๑ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหไปประชุม
สัมมนา ดูงาน หรือเขารับการอบรมตามแผนการฝกอบรมของสํานักงานศาลยุติธรรมถือเปนระยะเวลา
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
การอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกไมถือเปนระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามระเบียบนี้ เวนแตสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูอนุมัติใหไปอบรมและเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
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๓
ข อ ๑๒ ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธ รรมอาจสั่งใหงดจายเงิน คาตอบแทนพิเศษ
แกขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นเปนเวลาไมเกินสามเดือนนับแตวันที่มีคําสั่ง
การสั่งงดจายเงินคาตอบแทนพิเศษตามวรรคหนึ่งสําหรับตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ใหประธานศาลฎีกาเปนผูมีอํานาจสั่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม
ขอ ๑๓ ขาราชการศาลยุติธรรมผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ใหงดจายเงินคาตอบแทน
พิเศษแกขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นเปนเวลาหกเดือนนับแตวันที่มีคําสั่งใหลงโทษ
ขาราชการศาลยุติธ รรมผูใดถูกสั่งลงโทษตัด เงิ น เดือนหรือลดเงิน เดือน ใหงดจาย
เงินคาตอบแทนพิเศษแกขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งลงโทษ
ขอ ๑๔ ขาราชการศาลยุติธรรมผูใดถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
และผูที่อยูระหวางการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ
ในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือในระหวางการอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๕ ขา ราชการศาลยุติธ รรมผู ใดได รับเงิ น คาตอบแทนพิเศษไป โดยไมมีสิท ธิ
ที่จะไดรับตามระเบียบนี้ ใหขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นคืนเงินคาตอบแทนพิเศษภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงถึงการไมมีสิทธินั้น
ขอ ๑๖ ในกรณีพนจากการเปนขาราชการศาลยุติธรรม ใหงดจายเงินคาตอบแทน
พิเศษตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นพนจากการเปนขาราชการศาลยุติธรรม
ขอ ๑๗ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการศาลยุติธรรมที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจาย
เงิน เดือนของขาราชการพลเรือน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดว ยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม วาดวยการเงิน
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ เพื่ อ ประโยชน ใ นการนั บ ระยะเวลาของการได รั บ เงิ น ค า ตอบแทนพิ เ ศษ
ใหนําระยะเวลาตามประกาศคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การเที ยบการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ เท า กั บ การดํ า รงตํ า แหน ง ตาม
พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบียบขาราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มานับ รวมเปน ระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้น เพื่อใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้
ขอ ๑๙ ระเบียบตามขอ ๑๓ ไมใหใชบังคับกับขาราชการศาลยุติธรรมที่ถูกสั่งลงโทษ
กอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๐ เงินคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ ใหเริ่มจายตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
เปนตนไป
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๔
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรมมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๒๒ ใหประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี
อํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ
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