ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชัน้ อุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเบี้ ยประชุมในการประชุมใหญ่ศาลฎีกา การประชุมใหญ่
ศาลอุทธรณ์ การประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ภาค การประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ การประชุม
แผนกคดีในศาลฎีกา การประชุม แผนกคดีในศาลอุทธรณ์ การประชุม แผนกคดีในศาลอุทธรณ์ ภาค
และการประชุมแผนกคดีในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้ยประชุม
ในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วนั ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การประชุม” หมายความว่า การประชุมใหญ่ศาลฎีกา การประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์
การประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ภาค การประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ คดีชานัญพิเศษ และการประชุมแผนก
คดีหรือการประชุมร่วมระหว่างแผนกคดีในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ เพื่อพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายหรือปัญหาอื่นใดที่ประธานเห็นสมควร
“ประธาน” หมายความว่า ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์
ภาค ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช านั ญ พิ เศษ ประธานแผนกคดี ในศาลฎี ก า ประธานแผนกคดี ใน
ศาลอุทธรณ์ และประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ภาค
“องค์ ป ระชุ ม ” หมายความว่ า ข้ า ราชการตุ ล าการที่ ด ารงต าแหน่ ง ในศาลฎี กา
ในตาแหน่งที่ไม่ ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาอาวุโ สในศาลฎีกา ข้าราชการตุลาการที่ดารง
ตาแหน่งในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลอุทธรณ์ คดีชานัญพิเศษ ในตาแหน่ งที่ไม่ต่ากว่า
ผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค หรื อ ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช านั ญ พิ เศษ ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ ส
ในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ซึ่งมีหน้าที่เข้าประชุมตามกฎหมาย
และประธานศาลฎี ก า ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ์
คดีชานัญพิเศษ หรือประธานแผนกคดีในศาลนั้น ๆ แล้วแต่กรณี เรียกเป็นองค์ประชุมหรือมีคาสั่ง
ให้เข้าประชุมตามระเบียบนี้
๑“ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ” หมายความว่ า ข้ า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง ประธาน
มีคาสั่งให้เข้าประชุม

๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒
“เลขานุ ก าร” หมายความว่ า ข้ า ราชการตุ ล าการที่ ป ระธานก าหนดให้ ท าหน้ า ที่
เลขานุการในการประชุม
“ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการที่ประธานกาหนดให้ทาหน้าที่
ผูช้ ่วยเลขานุการในการประชุม
๒“เจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุม” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ซึ่ งประธานศาลฎี ก า ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค หรื อประธานศาลอุ ท ธรณ์
คดี ช านั ญ พิ เศษมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การประชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า
ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค หรือ ศาลอุทธรณ์ คดีชานัญ พิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ดาเนิน การประชุม
ในการประชุมแผนกคดีหรือการประชุมร่วมระหว่างแผนกคดีในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค
หรือศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ข้อ ๔ ในการประชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าเว้ น แต่ ก ารประชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกา
ให้ประธานที่ประชุม องค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ตามบัญชีอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ ประธานให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน องค์ประชุมให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๓

ข้อ ๕ ในการประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลอุทธรณ์คดีชานั ญ
พิเศษ และการประชุมแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ให้ประธานที่ประชุม องค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ตามบัญชีอัตราการจ่ายเบีย้ ประชุมท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ ประธานให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน องค์ประชุมให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๕ข้อ ๕/๑ เจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุมในการประชุมใหญ่ในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์
ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามบัญชีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้
๔

๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕เพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓
เจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุมในการประชุมแผนกคดีหรือการประชุมร่วมระหว่างแผนกคดี
ในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๒,๔๐๐ บาทต่อเดือน
จานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามบัญชี
จานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุมท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและจาเป็น”
ข้อ ๖ ประธานที่ประชุม องค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ให้ได้รบั เบี้ยประชุมแต่ละคณะการประชุมเพียงครัง้ เดียวในวันหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่เกิน
วันละสองคณะการประชุม
๖

ข้อ ๗ เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมไม่เกินสองคน หากองค์ประชุมหรือผู้เข้าร่วมประชุมผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วย ให้เบิกเบี้ยประชุมในอัตราที่จ่ายแก่ตาแหน่งองค์ประชุมหรือผู้เข้าประชุมได้เพียงตาแหน่งเดียว
๗

ข้อ ๘ วิธีการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ
การเงิน หลักฐานและเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

ชีพ จุลมนต์
(นายชีพ จุลมนต์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้ยประชุม ในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนก
คดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดว่า
ข้ อ ๗ ข้ าราชการศาลยุ ติ ธรรมซึ่ งประธานมี ค าสั่ งให้ เข้ าประชุ มในการประชุ มใหญ่
ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค หรือศาลอุทธรณ์ คดีชานัญพิเศษ ในการประชุมแผนกคดี
หรือการประชุมร่วมระหว่างแผนกคดี ในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค หรือศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ ซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้เบิก จ่าย ให้เบิกจ่าย
ตามระเบียบที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะมีการประชุมดังกล่าว
๖แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๗แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔

บัญชีอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุมรายครั้ง

ประธานที่ประชุม

องค์ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม๘
เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐,๐๐๐ บาท

๘,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐ บาท

บัญชีอัตราการจ่ายค่าตอบแทน๙
เจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุมในการประชุมใหญ่ในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์
ตาแหน่ง
ประเภท
อานวยการ
วิชาการ

ทั่วไป

พนักงานราชการศาลยุตธิ รรม
ลูกจ้างชัว่ คราว

ระดับ
ระดับสูง
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับชานาญการ
ระดับปฏิบตั ิการ
ระดับอาวุโส
ระดับชานาญงาน
ระดับปฏิบตั ิงาน
พนักงานราชการศาลยุตธิ รรม
ลูกจ้างชัว่ คราว

๘แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๙เพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อัตรา (บาท : คน)
๒,๐๐๐ บาทต่อครัง้
แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๑,๕๐๐ บาทต่อครัง้
แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๑,๒๐๐ บาทต่อครัง้
แต่ไม่เกิน ๒,๔๐๐ บาทต่อเดือน
๘๐๐ บาทต่อครั้ง
แต่ไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาทต่อเดือน
๕๐๐ บาทต่อครั้ง
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๕
บัญชีจานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุม๑

๐

ชั้นศาล

การประชุมใหญ่
(ต่อครั้ง)

การประชุมแผนกคดี
การประชุมร่วมระหว่างแผนกคดี
(ต่อครั้ง)

ศาลฎีกา

ไม่เกิน ๒๐ คน

ไม่เกิน ๑๐ คน

ศาลอุทธรณ์

ไม่เกิน ๒๐ คน

ไม่เกิน ๘ คน

ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

ไม่เกิน ๒๐ คน

ไม่เกิน ๕ คน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑-๙

ไม่เกิน ๑๐ คน

ไม่เกิน ๔ คน

๑๐
เพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

