ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชจาย
เงินคาธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชจาย
เงินคาธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ศาลชั้นตน และใหหมายรวมถึงสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๒
“หั ว หนา สว นราชการศาลยุติ ธ รรม” หมายความว า ประธานศาลฎี กา ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ ประธานศาลอุ ท ธรณ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค และผูพิพากษาหัวหนาศาล
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนและ
ติดตามการใชเงินคาธรรมเนียมศาล
“เงินคาธรรมเนียมศาล” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมศาลที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตใหสํานักงานหักไวกอนนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
0

1

ข อ ๔ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วด ว ยการตี ค วาม หรื อ การบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บนี้ ให
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เปนผูวินิจฉัย
ขอ ๕ ใหประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
๑
๒

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒
หมวด ๑
การจัดทําแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาล
ขอ ๖ ใหสํานักงานจัดทําแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลเสนอตอคณะอนุกรรมการ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติกอนการใชจายเงิน
ขอ ๗ การจัดทําแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาล ใหประกอบดวย
(๑) แผนปฏิบัต ิง านประจํา ป โดยแสดงถึง ผลผลิต และหรือ ผลลัพ ธข องแผนงาน
งานโครงการ
(๒) รายการ ลักษณะการใชจายของงาน และโครงการ
ขอ ๘ แผนงาน งาน โครงการ ในแผนปฏิบัติงานประจําปตามขอ ๗ (๑) มาจากคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป และคําของบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติมของศาลยุติธรรมและ
สํานักงาน
หมวด ๒
การบริหารเงินคาธรรมเนียมศาล
ขอ ๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม อนุมัติแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาล
แลว ใหเลขาธิการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมศาลใหสอดคลองกับแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาล
ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการรว มกับหัว หนาสว นราชการศาลยุติธรรมควบคุม การใชจาย
เงินคาธรรมเนียมศาล ใหอยูในวงเงินและวัตถุประสงค ตามแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลที่ไดรับ
จัดสรร
ขอ ๑๑ ให เลขาธิก ารมีอํ านาจอนุ มัติ จัด สรรรายการใหม หรือ โอน เปลี่ย นแปลง
รายการและเพิ่มเติมรายการตามแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลภายในคาใชจายดานเดียวกัน
หากรายการใดเกินกวาสิบหาลานบาท ใหเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๒ ในกรณีจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาลมีจํานวนนอยกวาวงเงินของรายการ
ที่ตั้ง ไวในแผนการใชจายเงิ น คาธรรมเนีย มศาล เลขาธิ การมีอํานาจนํ ารายการที่เหลือไปตั้งไว ใ น
แผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลในปถัดไป ตามวงเงินที่ยังขาดอยู
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานจัดสรรเงินคาธรรมเนียมศาลสําหรับคาใชจาย ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายดานบริหารจัดการ
(๒) คาใชจายดานลงทุน

๓
หมวด ๓
การรายงานผล
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหสวนราชการภายในสํานักงาน
และศาลยุติธรรมที่ไดรับจัดสรรเงินคาธรรมเนียมศาล ดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทํารายงานการรับจายและฐานะการเงินของเงินคาธรรมเนียมศาลสงสํานักงาน
ภายในสิบหาวันทําการนับจากวันสิ้นไตรมาส
(๒) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจาย ตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดในแผนการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และความ
คุมคาในการใช จ ายเงิ น คา ธรรมเนีย มศาล ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิธี ก ารที่เ ลขาธิก ารกํ าหนด สง ให
สํานักงานทราบทุกวันทําการสุดทายของเดือน เวนแตในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนใหดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นกอนสิบหาวันทําการสุดทายของเดือน
ขอ ๑๕ ใหสํา นัก งานจัด ทํา รายงานตามขอ ๑๔ ในภาพรวม และประมวลผล
การดําเนินการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลตามขอ ๑๔ (๒) เปนรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

ดิเรก อิงคนินนั ท
(นายดิเรก อิงคนินันท)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

