ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องผูก้ ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชัว่ คราว
การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กากับดูแลผู้ถกู ปล่อยชัว่ คราว ค่าพาหนะแก่ผถู้ ูกปล่อยชัว่ คราวทีย่ ากไร้
เงินสินบนแก่ผแู้ จ้งความนาจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชัว่ คราวโดยศาลทีห่ ลบหนี
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที ่เป็น การสมควรให้ม ีร ะเบีย บว่า ด้ว ยคุณ สมบัต ิ ลัก ษณะต้อ งห้า ม การแต่ง ตั ้ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กากับดูแล
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับ และเงินรางวัล
แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบน
แก่ผู้แจ้งความนาจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูก้ ากับดูแลผู้ถกู ปล่อยชั่วคราว
ข้อ ๔ ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มิใช่บุคคลตามข้อ ๕ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่รู้จักผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเป็นอย่างดีและผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ความเคารพเชื่อฟัง
หรือเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมี ที่อยู่อาศัยให้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
และ
(๒) เป็นผู้สมัครใจ มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย

-๒ข้อ ๕ ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าทีใ่ นการให้คาปรึกษาเพื่อป้องกันการหลบหนี
หรือภั ยอั นตรายหรือความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างที่ ได้ รับการปล่ อยชั่ วคราว ต้ อ งมีคุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา หรือผ่านการอบรม
การให้คาปรึกษาทางจิตสังคมตามหลักสูตรที่สานักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง และ
(๒) เป็นผูส้ มัครใจ มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย
การให้ ค าปรึก ษาทางจิต สั งคม หมายความรวมถึ ง การให้ คาปรึก ษาเพื่ อ ปรับ เปลี่ ย น
ทัศนคติแ ละพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษาให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการหลบหนี การกระทา
ความผิดหรือก่อเหตุร้าย
ข้อ ๖ บุคคลต่อไปนี้ต้องห้ามเป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
(๑) เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามที่คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกาหนด
(๒) ผู้ประกัน บุคคลซึ่งเป็นหลักประกัน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักประกัน ในการ
ขอปล่อยชั่วคราว
(๓) บุ คคลที่ ป ระกอบอาชีพ หรือ หารายได้จากงานที่ มีลัก ษณะเป็ น ปฏิ ปั กษ์ห รืออาจมี
ผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย
ข้ อ ๗ ศาลมี อ านาจพิ จารณาแต่ งตั้ ง ผู้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวได้ ในกรณี ที่ ศ าล
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกันแต่ไม่มีหลักประกัน และผู้ต้องหาหรือจาเลยทีไ่ ด้รับ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มีลักษณะต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มี ญาติหรือเพื่อนสนิทหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใดที่อาจช่วยดูแล
ผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลหลังได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือ
(๒) ผู้ต้องหาหรือจาเลย ตลอดจนญาติ เพื่อนสนิ ท หรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีช่ องทางสื่อสารเพื่ อให้ เจ้าพนัก งานศาลซึ่ งมีห น้ าที่ ในการดูแ ลผู้ถูก ปล่ อยชั่วคราวติ ด ต่อ ได้
ภายหลัง มีการปล่อยชั่วคราว หรือ
(๓) ผู้ต้องหาหรือ จาเลยอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือ ทุรกันดาร หรือต้องเดิน ทางไป
ประกอบอาชีพต่างท้องที่อยู่บ่อยครั้ง และมีเหตุน่าเชื่อว่าเจ้าพนักงานศาลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวอาจประสบความยากลาบากเกินสมควรในการติดต่อหรือกากับดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข หรือ

-๓(๔) ผู้ต้องหาหรือจาเลยจาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติด การเจ็บป่วยทางจิต
หรือควรได้รับคาปรึกษาทางจิตสังคม
การแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในกรณีตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ไปพร้อม
กับการสั่ งให้ ผู้ ถู กปล่ อ ยชั่ ว คราวต้ องติ ด อุ ป กรณ์ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์เพื่ อ ตรวจสอบหรือ จากัด การเดิ น ทาง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม พึงทาได้ต่อเมื่อมีเหตุน่าเชื่ออย่างยิ่งว่า
ลาพังการแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
นั้นไม่เพียงพอในการกากับดูแลให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล
ผูก้ ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ศาลแต่งตั้งอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยคานึงถึง
ความจาเป็นและความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘ ศาลอาจสั่งให้ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ต่อไปนี้ เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้
(๑) หน้าที่ในการสอดส่องดูแล
(๒) หน้าที่รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
(๓) หน้าที่ให้คาปรึกษา
ข้ อ ๙ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวที่ มี ห น้ าที่ ในการสอดส่ อ งดู แ ลต้ อ งคอยก าชั บ
หรือตักเตือนให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด และคอยสอดส่อ งพฤติกรรม
ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลหรือไม่ หากพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าเป็นการผิ ด
เงื่อนไข ต้องรายงานศาลโดยเร็ว
ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ในการรับรายงานตัวต้องเป็นผู้รับรายงานตัว
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามกาหนดนัดแทนศาล หากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่มารายงานตัว ต้องรายงานศาลโดยเร็ว
ผู้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวที่ มี ห น้ าที่ ให้ ค าปรึก ษาต้ อ งให้ ค าปรึก ษาเป็ นรายครั้ ง
หากพบว่ าการให้ ค าปรึ กษาครั้งใดไม่ มี ความก้ าวหน้ า หรือผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวมี แนวโน้ มที่ จะหลบหนี
กระทาความผิด หรือก่อเหตุร้าย ต้องรายงานศาลโดยเร็ว
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและมีคาสั่ง
แต่ งตั้ งผู้ก ากั บ ดู แ ลผู้ ถู กปล่ อยชั่ ว คราว ให้ ศ าลชั้ น ต้ น กาหนดตั วผู้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ถู ก ปล่ อ ยชั่ว คราวแล้ ว
ดาเนินการต่อไป
หมวด ๒
ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยของผู้กากับดูแลผู้ถกู ปล่อยชัว่ คราว

-๔ข้อ ๑๑ ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้น หรือที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามสมควรแก่กรณีแม้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้น มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในระเบียบนี้
ในกรณีผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ให้คาปรึกษา ให้มีสิทธิรับค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษาเป็นรายครั้ง
ข้อ ๑๒ การกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผู้ก ากับ ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ ก ากั บดู แลผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวมี หน้ าที่ ในการรั บรายงานตั ว ให้ ก าหนด
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ในกรณีที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ไม่ว่ าจะมีหน้าที่
รับรายงานตัวด้วยหรือไม่ ให้กาหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ในกรณี ที่ ผู้ ก ากั บ ดู แลผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวมี หน้ าที่ ในการให้ ค าปรึ กษา ให้ ก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ให้คาปรึกษาครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
การกาหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้คานึงถึงลักษณะและความยากง่าย
ของภารกิจ ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องดาเนินการประกอบด้วย
ในกรณีที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เกินกว่าหนึ่งหน้าที่ ให้มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีพฤติการณ์พิเศษ
ซึ่งก่อให้เกิดความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีค่าใช้จ่าย ให้ผู้กากับดูแลผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราวยื่นคาร้องขออนุญาตดาเนินการดังกล่าวต่อศาลชั้ นต้นที่ออกหมายปล่อยในโอกาสแรกที่
กระทาได้ หากศาลมีคาสั่งอนุญาต ให้กาหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวขอรับได้ตามที่
จาเป็นและสมควร
ข้อ ๑๔ ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒
และข้อ ๑๓ เมื่อปฏิบัติห น้าที่ เสร็จสิ้น หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากศาลยกเลิกคาสั่งอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว
ในการขอรับ ค่าตอบแทนและค่ าใช้ จ่าย ให้ ผู้ กากับ ดูแ ลผู้ ถูก ปล่อ ยชั่ วคราวยื่ น คาร้อ ง
ต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่ รับแจ้ง
จากศาล และให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติในการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

-๕หมวด ๓
ค่าพาหนะแก่ผู้ถกู ปล่อยชัว่ คราวที่ยากไร้
ข้อ ๑๕ ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล หากเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะ
สาหรับการเดินทางไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่ศาลกาหนด มีสิทธิขอรับค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ศาลมีอานาจกาหนดค่าพาหนะให้แก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอานาจศาล หรือในเขตจังหวัด
เดี ย วกั บ สถานที่ ที่ ศ าลก าหนดให้ ไปปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการปล่ อ ยชั่ ว คราว ให้ ก าหนดค่ า พาหนะ
ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ถู กปล่ อยชั่วคราวมี ที่ พั ก อาศั ยนอกเขตอ านาจศาล หรือคนละจังหวัด
กับสถานที่ที่ศาลกาหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ให้กาหนดค่าพาหนะไม่เกิน ครั้งละ
๕๐๐ บาท
ในการก าหนดค่ าพาหนะ หากศาลเห็ น ว่ ามี เหตุ จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ศาลมี อ านาจก าหนด
ค่าพาหนะสูงกว่าอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๗ ผู้ถู ก ปล่ อ ยชั่ วคราวมี สิ ท ธิข อรั บ ค่ าพาหนะทั น ที ที่ ต้ อ งเดิ น ทางไปศาลหรือ ไป
สถานที่ท่ีศาลกาหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่ วคราว โดยให้ยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นที่ออก
หมายปล่อยหรือศาลที่เดินทางไปถึง แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาสามสิบวันนับแต่การปล่อยชั่วคราวสิ้นสุด
หมวด ๔
เงินสินบนแก่ผแู้ จ้งความนาจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
ผู้ถูกปล่อยชัว่ คราวโดยศาลที่หลบหนี
ข้ อ ๑๘ ให้ ผู้ แ จ้ ง ความน าจั บ และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น สิ น บนและเงิ น รางวั ล
แล้วแต่กรณี เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัว
ต่อศาลแล้ว
ข้ อ ๑๙ ในการขอรับ เงิน สิน บนหรือ เงิน รางวัล ตามข้อ ๑๘ ให้ผู ้แ จ้ง ความน าจับ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหา
หรือจาเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้องแสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
และหากศาลพิ จารณาเห็ น ว่าค าร้อ งนั้ น ฟั งได้ ให้ ศาลมีอ านาจสั่งจ่ายเงิน สิ น บนแก่ผู้ แจ้ งความน าจั บ
หรือเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในระเบียบนี้

-๖ข้อ ๒๐ ให้กาหนดเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับในอัตราไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๑ ให้กาหนดเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับในอัตราไม่เกินร้อยละห้าสิบของวงเงินประกั น
ตัวตามที่ศาลกาหนดหรือตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ตอ้ งหาหรือจาเลย
แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลมิได้กาหนดวงเงิน
ประกันตัวไว้ และบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยมิได้กาหนด
วงเงินประกันตัวสาหรับข้อหาของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีไว้ ให้กาหนดเงินรางวัลไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐
บาท
ข้อ ๒๒ ในการกาหนดเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับหรือเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
ตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ให้ กาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความยากง่ายในการติด ตามจับกุม
ผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นเป็นสาคัญ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับหลายราย ให้สั่งแบ่งจ่ายเงินสินบน
หรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับเท่ากันทุกราย
ข้อ ๒๔ ผู้ ข อรั บ หรื อ ได้ รั บ เงิ น สิ น บน เงิ น รางวั ล หรื อ เงิน อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ตาม
กฎหมายอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบนี้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าการติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยนัน้ มีความยากเป็นพิเศษ และสมควรให้เงินสินบนหรือเงินรางวัลเพิ่มเติมจากเงิน
ในลักษณะเดียวกันที่ได้รับตามกฎหมายอื่น
หมวด ๕
วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ เงินสินบน และเงินรางวัล
ข้อ ๒๕ วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ย หลั ก ฐานและเอกสารการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่าพาหนะ เงินสินบน และเงินรางวัล ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ
การเงิน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) ชีพ จุลมนต์
(นายชีพ จุลมนต์)
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