ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยเบี้ยประชุมและคาตอบแทนในการดําเนินคดีอาญาของผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมและคาตอบแทนในการดําเนิน
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๑๗ (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว 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
เบี้ยประชุมและคาตอบแทนในการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ที่ประชุมใหญ” หมายความวา ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกา
เปนองคคณะผูพิพากษาหรือองคคณะผูพิพากษาที่วินิจฉัยอุทธรณ และเพื่อวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย
สําคัญ ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
“ที่ป ระชุมองคคณะ” หมายความวา ที่ป ระชุม องคคณะผูพิพากษาและองคคณะ
ผูพิพากษาที่วินิจฉัยอุทธรณ เพื่อปรึกษาหารือรวมกัน ในการพิจารณาคดี หรือทําคําสั่งที่เปน การ
วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแหง คดีห รือการพิพากษาคดี ตามกฎหมายวาดว ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
“การนั่งพิจารณา” หมายความวา การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี และ
ใหหมายความรวมถึงการพิจารณาคําฟองหรือคํารอง สอบคําใหการ ตรวจพยานหลักฐาน ทําการไตสวน
ฟงคําขอตางๆ ฟงคําแถลงการณดวยวาจา และอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
“ประธาน” หมายความวา ประธานศาลฎีกา หรือผูซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมใหญ
“องค ป ระชุ ม ” หมายความว า ผู พิ พ ากษาในศาลฎี ก าซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ไม ต่ํ า กว า
ผูพิพากษาศาลฎีกา และผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ซึ่งเขารวมการประชุมในที่ประชุมใหญ
“องค ค ณะผู พิ พ ากษา” หมายความว า ผู พิ พ ากษาในศาลฎี ก าซึ่ ง ได รั บ เลื อ กจาก
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

๒
“องคคณะผูพิพากษาที่วินิจฉัยอุทธรณ” หมายความวา ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งไดรับ
เลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
“องคคณะ” หมายความวา องคคณะผูพิพากษา และองคคณะผูพิพากษาที่วินิจฉัยอุทธรณ
“เลขานุการองคคณะ” หมายความวา ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งองคคณะมอบหมาย
ใหทําหนาที่เลขานุการและทําหนาที่ชวยเหลือองคคณะในการดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
“เลขานุการในที่ประชุมใหญ” หมายความวา ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธานกําหนด
ใหทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุมใหญ
“ผูชวยเลขานุการในที่ประชุมใหญ” หมายความวา ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธาน
กําหนดใหทําหนาที่ผูชวยเลขานุการในที่ประชุมใหญ
“ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ” หมายความว า ผู พิ พ ากษาที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม
ในที่ประชุมใหญ ซึ่งประธานมีคําสั่งหรือมอบหมายและเขารวมประชุม
“เจาหนาที่ป ระจําคดี” หมายความวา ขาราชการศาลยุติ ธ รรม พนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม และลูกจางในศาลฎีกา ซึ่งองคคณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือองคคณะในการ
ดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๔ การประชุมในที่ประชุมใหญ ประธาน องคประชุม เลขานุการในที่ประชุมใหญ
ผูชวยเลขานุการในที่ประชุมใหญ และผูเขารวมประชุม ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ตามอัตรา
การจายเบี้ยประชุม บัญชี ๑ ทายระเบียบนี้ ทั้งนี้ ประธานใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ตอเดือน องคประชุมใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน เลขานุการในที่ประชุมใหญ
ผูชวยเลขานุการในที่ประชุมใหญ และผูเขารวมประชุมใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน ๑๖,๐๐๐ บาท
ตอเดือน
เลขานุการในที่ประชุมใหญมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมไมเกินหนึ่งคน ผูชวยเลขานุการ
ในที่ประชุมใหญมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมไมเกินสองคน และผูเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประชุมไมเกินสิบหาคน หากผูพิพากษาซึ่งเปนองคประชุมใหญเปนเลขานุการในที่ประชุม
ใหญหรือผูชวยเลขานุการในที่ประชุมใหญดวย ใหเบิกเบี้ยประชุมไดเพียงตําแหนงเดียว
ขอ ๕ การประชุมในที่ประชุมองคคณะ องคคณะ เลขานุการองคคณะ และเจาหนาที่
ประจําคดี ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ตามอัตราการจายเบี้ยประชุม บัญชี ๒ ทายระเบียบนี้ ทั้งนี้
ในที่ประชุมองคคณะผูพิพากษา องคคณะผูพิพากษาใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน ๑๒,๐๐๐ บาทตอเดือน
เลขานุการองคคณะใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน ๘,๐๐๐ บาทตอเดือน และเจาหนาที่ประจําคดีใหไดรับ
เบี้ยประชุมไมเกิน ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน สําหรับที่ประชุมองคคณะผูพิพากษาที่วินิจฉัยอุทธรณ องคคณะ

๓
ผูพิพากษาที่วินิจฉัยอุทธรณใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาทตอเดือน เลขานุการองคคณะ
ใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน ๑๒,๐๐๐ บาทตอเดือน และเจาหนาที่ประจําคดีใหไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน
๓,๐๐๐ บาทตอเดือน
ขอ ๖ ในการนั่งพิจารณาคดี องคคณะ เลขานุการองคคณะ และเจาหนาที่ประจําคดี
ให ไ ด รั บค าตอบแทนเป น รายครั้ ง ตามอั ต ราการจ ายค าตอบแทนในการนั่ ง พิ จารณาคดี บั ญชี ๓
ทายระเบียบนี้ ทั้งนี้ คดีที่มีการไตสวนพยานบุคคล องคคณะใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ตอเดือน เลขานุการองคคณะใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๑๘,๐๐๐ บาทตอเดือน และเจาหนาที่ประจําคดี
ใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๔,๐๐๐ บาทตอเดือน สําหรับคดีที่ไมมีการไตสวนพยานบุคคล องคคณะ
ใหไ ดรับคาตอบแทนไมเกิน ๑๒,๐๐๐ บาทตอเดือน เลขานุการองคคณะใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน
๘,๐๐๐ บาทตอเดือน และเจาหนาที่ประจําคดีใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน
ในกรณีที่มีการนั่งพิจารณาคดีทั้งคดีที่มีการไตสวนพยานบุคคลและคดีที่ไมมีการไตสวน
พยานบุคคล องคคณะใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาทตอเดือน เลขานุการองคคณะให
ไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๑๘,๐๐๐ บาทตอเดือน และเจาหนาที่ประจําคดีใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๔,๐๐๐
บาทตอเดือน
ในกรณีที่มีการประชุมปรึกษาคดีกอนขึ้นนั่งพิจารณาคดีในวันนัดพิจารณา ใหเบิกจาย
คาตอบแทนในการนั่งพิจารณาคดีตามวรรคแรกเพียงอัตราเดียว
ขอ ๗ ในกรณีที่อัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของใน
คดี ยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคําสั่งไตสวนพยานหลักฐานที่อาจตองอางอิงในภายหนาซึ่งอาจจะสูญหาย
หรือยากแกการนํามาไตสวนในภายหลัง ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกาซึ่งเปนผูพิจารณา ไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งเชนเดียวกับองคคณะ ตามอัตรา
การจายคาตอบแทนในการนั่งพิจารณาคดี บัญชี ๓ ทายระเบียบนี้
ขอ ๘ วิธีการเบิกจาย ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ
การเงิน หลักฐานและเอกสารการเบิกจายใหเปนไปตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
ขอ ๙ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

ชีพ จุลมนต
(นายชีพ จุลมนต)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๔
อัตราการจายเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
บัญชี ๑
เบี้ยประชุมที่ประชุมใหญ
เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท : คน)
ที่ประชุมใหญ

ประธาน

องคประชุม

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
และผูเขารวมประชุม

๑๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

บัญชี ๒
เบี้ยประชุมที่ประชุมองคคณะ
ที่ประชุมองคคณะ

เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท : คน)
องคคณะ

เลขานุการองคคณะ เจาหนาที่ประจําคดี

องคคณะผูพิพากษา

๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๕๐๐

องคคณะผูพิพากษา
ที่วินิจฉัยอุทธรณ

๔,๐๐๐

๒,๐๐๐

๕๐๐

บัญชี ๓
คาตอบแทนในการนั่งพิจารณาคดี
คาตอบแทนรายครั้ง (บาท : คน)

การนั่งพิจารณาคดี
องคคณะ

เลขานุการองคคณะ

เจาหนาที่ประจําคดี

คดีที่มกี ารไตสวน
พยานบุคคล

๖,๐๐๐

๔,๕๐๐

๑,๐๐๐

คดีที่ไมมีการไตสวน
พยานบุคคล

๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๕๐๐

