ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยเงินคาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบนี้ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุติ ธ รรม วา ดว ย
เงินคาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การสอบ” หมายความวา การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือก
พิเ ศษ เพื่อ บรรจุ เป น ขา ราชการตุ ลาการในตํ า แหน ง ผูช ว ยผู พิ พากษาตามหลัก เกณฑ แ ละวิธี ก าร
ที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการสอบคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการสมัครและ
การคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้ง
ใหเปนประธานในการดําเนินการสอบ
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
แตงตั้งใหเปนรองประธานกรรมการในการดําเนินการสอบ
“กรรมการ” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งใหเปน
กรรมการเพื่อทําหนาที่ดําเนินการสอบ
“กรรมการคุมสอบ” หมายความวา ผูซึ่งประธานกรรมการแตงตัง้ ใหทําหนาที่ควบคุม
การสอบ

๒
“กรรมการทํารหัสสมุดคําตอบและจัดทําผลคะแนน” หมายความวา ผูซึ่งประธาน
กรรมการแตงตั้งใหทําหนาที่จัดทํารหัสสมุดคําตอบ จัดทําผลคะแนน รวมคะแนน และถอดรหัสสมุด
คําตอบ” ๑
“เจาหนาที่ดําเนินการสอบ” หมายความวา ผูซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบ
ขอ ๕ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทน
และคาใชจายในการสอบตามอัตราการจายตามระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการไดรับเงินคาตอบแทน
ตามอัตราการจายในบัญชี ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหกรรมการคุมสอบ กรรมการทํารหัสสมุดคําตอบและจัดทําผลคะแนนและ
เจาหนาที่ดําเนินการสอบไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตราการจายในบัญชี ๒ ทายระเบียบนี้ ๒
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ขอ ๘ ผูม ีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามระเบียบนี้ ใหงดเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓
ขอ ๙ การเบิกจายเงินคาตอบแทนแกกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการตามระเบียบ
นี้ ใหนําหลักฐานการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมาใชโดยอนุโลม
พรอมทั้งแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ บัญชีลายมือชื่อการปฏิบัติงาน
ของกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ ตลอดจนรวบรวมจํานวนผูเขาสอบไปใหตรวจสอบดวย ๔
2

3

ขอ ๑๐ ใหเบิกคาใชจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มแกกรรมการและ
เจาหนาที่ดําเนินการสอบตามอัตราการจายในบัญชี ๓ ทายระเบียบนี้
๕
ขอ ๑๐/๑ การทดสอบวัดทัศนคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัยและวุฒิภาวะทางอารมณหรือ
คุณลักษณะอื่นที่พึงประสงคสําหรับการดํารงตําแหนงขาราชการตุลาการ ใหใชบริการของสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่ประธานกรรมการกําหนด กรณีมีความจําเปนประธานกรรมการอาจ
กําหนดใหใชบริการของผูใหบริการอื่นก็ได
4

ใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งเทาที่จายจริง
๑

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔
๒ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔
๓ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒
๔ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒
๕ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑

๓
ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา แลวรายงานให ก.บ.ศ. ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื่อ) ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
(นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๔
อัตราการจายเงินคาตอบแทนและคาใชจายในการสอบ
คณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
๖
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บัญชี ๑ คณะกรรมการดําเนินการสอบ

คณะกรรมการ
กรรมการออกขอสอบ
กรรมการฝายดําเนินการ
กรรมการพิจารณาปรับปรุง
และจัดทําธงคําตอบ

ประธานกรรมการ/
รองประธานกรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ/
ผูชวยเลขานุการ

๒,๐๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง ๑,๗๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง
-

๑,๗๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง

๒,๐๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง ๑,๗๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง

กรรมการตรวจขอสอบ

-

ขอละ ๕๐ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน

กรรมการตรวจขอสอบ
และใหคะแนนใหม

-

ขอละ ๒๕ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน

- กรรมการพิจารณาหักคะแนน
ขอสอบ
- กรรมการควบคุมการจัดสอบ

๑,๗๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง ๑,๕๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง

กรรมการควบคุมการจัดทํารหัส ๒,๐๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง ๑,๗๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง
สมุดคําตอบและจัดทําผลคะแนน
กรรมการออกขอสอบหรือ
กรรมการฝายดําเนินการที่ทาํ
หนาทีเ่ ปนกรรมการควบคุมการ ๔,๐๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง ๓,๔๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง
จัดทํารหัสสมุดคําตอบและจัดทํา
ผลคะแนนในวันเดียวกัน
กรรมการดําเนินการ
สอบปากเปลา

๒,๐๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง ๑,๗๐๐ บาท ตอคนตอครั้ง

๖ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๕
๗
บัญชี ๒ กรรมการคุมสอบ
กรรมการทํารหัสสมุดคําตอบและจัดทําผลคะแนน และเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
6

กรรมการ/เจาหนาที่
กรรมการคุมสอบ
ในวันเตรียมการ
กอนวันสอบ
และในวันสอบ

วัน/ระยะเวลาปฏิบัติงาน
วันทําการปกติ
ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง
ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง
๕๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
ตอคนตอวัน
ตอคนตอวัน

กรรมการทํารหัส
สมุดคําตอบ
และจัดทํา
ผลคะแนน
เจาหนาที่
ดําเนินการสอบ
ในวันเตรียมการ
กอนวันสอบ
วันประชุมออกขอสอบ
และธงคําตอบ
และในวันสอบ

วันหยุดราชการ
ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง
ไมนอยกวา ๗ ชั่วโมง
๑,๐๐๐ บาท
๑,๔๐๐ บาท
ตอคนตอวัน
ตอคนตอวัน

๑,๒๐๐ บาท ตอคนตอวัน

ไมนอยกวา
๓ ชัว่ โมง
๓๐๐ บาท
ตอคนตอวัน

วันทําการปกติ
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
๔ ชัว่ โมง
๗ ชัว่ โมง
๕๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
ตอคนตอวัน ตอคนตอวัน

๗ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ไมนอยกวา
๑๐ ชั่วโมง
๘๕๐ บาท
ตอคนตอวัน

ไมนอยกวา
๓ ชัว่ โมง
๕๐๐ บาท
ตอคนตอวัน

วันหยุดราชการ
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
๗ ชัว่ โมง
๔ ชัว่ โมง
๘๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
ตอคนตอวัน
ตอคนตอวัน

ไมนอยกวา
๑๐ ชั่วโมง
๑,๔๕๐ บาท
ตอคนตอวัน

๘
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วันที่ดําเนินการ
วันประชุมกรรมการ/เจาหนาที่
ดําเนินการสอบกอนวันสอบ
ขอเขียน

บัญชี ๓ คาใชจายในการดําเนินการ
คาอาหาร
-

คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
จายจริง แตไมเกิน ๕๐ บาท
ตอคนตอครึ่งวัน

วันสอบขอเขียน
และสอบปากเปลา

จายจริง แตไมเกิน ๖๐๐ บาท จายจริง แตไมเกิน ๕๐ บาท
ตอคนตอวัน
ตอคนตอครึ่งวัน

วันประชุมธงคําตอบ

จายจริง แตไมเกิน ๓๐๐ บาท จายจริง แตไมเกิน ๕๐ บาท
ตอคนตอครึ่งวัน
ตอคนตอครึ่งวัน

วันถอดรหัสสมุดคําตอบ
และจัดทําผลคะแนน

จายจริง แตไมเกิน ๓๐๐ บาท จายจริง แตไมเกิน ๕๐ บาท
ตอคนตอครึ่งวัน
ตอคนตอครึ่งวัน

วันตรวจขอสอบ
- วันทําการ
- วันหยุดราชการ

-

จายจริง แตไมเกิน ๕๐ บาท
ตอคนตอครึ่งวัน
จายจริง แตไมเกิน ๓๐๐ บาท จายจริง แตไมเกิน ๕๐ บาท
ตอคนตอครึ่งวัน
ตอคนตอครึ่งวัน

๘ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

