ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยเงินคารับรอง
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บว า ด ว ยการจ า ยเงิ น ค า รั บ รองในตํ า แหน ง
ประธานศาลฎีกาและตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมใหเหมาะสมและกําหนดเงินคารับรอง
ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อใหรองรับกับภารกิจของหนวยงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธรรมวาดว ยเงิน
คารับรอง พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการจายเงินคารับรอง
ในตําแหนงประธานศาลฎีกาและตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“คารับรอง” หมายความวา คาเลี้ยงรับรอง คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเกียรติแหงประธานศาลฎีกา รองประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ และเลขาธิการ หรือเพื่อประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม
“คารับรองชาวตางประเทศ” หมายความวา คาเลี้ยงรับรอง คาที่พัก คายานพาหนะ
คาจัดการแสดงหรือคาเขาชมการแสดงเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการรับรองชาวตางประเทศ
“คาเลี้ยงรับรอง” หมายความวา คาอาหาร คาเครื่องดื่ม รวมทั้งคาเครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรอง คาสถานที่ คาบริการ และคาภาษี

๒
๑

“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ศาลชั้นตน และใหหมายรวมถึงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคดวย
"เจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจาง พนักงาน
ราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรับรอง
0

ขอ ๕ คารับรองของประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ
ใหจายไดเทาที่จายจริง โดยอนุมัติของประธานศาลฎีกา ผูที่ประธานศาลฎีกามอบหมาย หรือประธาน
ศาลอุทธรณ แลวแตกรณี
ขอ ๖ คารับรองของเลขาธิการ ใหจายไดเทาที่จายจริง ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยอนุมัติของเลขาธิการ
๒
ขอ ๗ คารับรองของศาลยุติธรรม ใหจายไดตามความจําเปน เหมาะสม และเทาที่
จายจริง ครั้งหนึ่งไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยอนุมัติของผูที่ประธานศาลฎีกามอบหมาย ประธาน
ศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
หรืออธิบดีผูพิพากษาภาค แลวแตกรณี สําหรับศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดที่ตั้งอยูในเขตอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาค ใหขออนุมัติตออธิบดีผูพิพากษาภาค ภายใน
วงเงินงบประมาณที่สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคไดรับ
1

ขอ ๘ คารับรองของสํานักงานศาลยุติธรรม ใหจายไดตามความจําเปน เหมาะสม และ
เทาที่จายจริง ครั้งหนึ่งไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยอนุมัติของเลขาธิการ
ขอ ๙ คารับรองชาวตางประเทศในกรณีตอไปนี้ ใหเบิกจายไดตามความจําเปน
เหมาะสม และเทาที่จายจริง
(๑) ประธานศาลฎีกา เปนเจาภาพ
(๒) รองประธานศาลฎีกา เปนเจาภาพ
(๓) ประธานศาลอุทธรณ เปนเจาภาพ
(๔) แขกของศาลยุติธรรมซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมายใหศาลยุติธรรมเปนผูร ับรอง
(๕) แขกของสํานักงานศาลยุติธรรม โดยเลขาธิการเปนผูเชิญและมีกําหนดระยะเวลา
แนนอน
(๖) บุคคลหรือคณะบุคคลที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเตรียมการ หรือประชุมหารือ
พิจารณาใหความชวยเหลือ ติดตามความกาวหนาในการใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําบรรยาย
ในดานตาง ๆ อันเปนประโยชนในการปฏิบัติราชการ หรือดูงานโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
๑
๒

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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(๗) บุคคลหรือคณะบุคคลที่เดินทางมาประเทศไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือตาม
ขอตกลงกับสํานักงานศาลยุติธรรม
(๘) ประธานศาลฎีกา ผูแทนประธานศาลฎีกา หรือเลขาธิการ เดินทางไปราชการ
ตางประเทศและจําเปนตองเลี้ยงตอบแทนชาวตางประเทศ
คารับรองตาม (๑) (๒) และ (๔) ใหจายโดยอนุมัติของประธานศาลฎีกา หรือผูที่
ประธานศาลฎีกามอบหมาย คารับรองตาม (๓) ใหจายโดยอนุมัติของประธานศาลอุทธรณ คารับรอง
ตาม (๕) (๖) (๗) ใหจายโดยอนุมัติของเลขาธิการ สว นคารับ รองตาม (๘) ใหจายโดยอนุมัติ ของ
ประธานศาลฎีกา หรือเลขาธิการ แลวแตกรณี
ที่ไดรับ
เหมาะสม

ขอ ๑๐ คารับรองและคารับรองชาวตางประเทศ ใหเบิกจายไดภายในวงเงินงบประมาณ
ขอ ๑๑ ผูเขารวมในการเลี้ยงรับรอง ใหเชิญเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนและ

ขอ ๑๒ การเบิกคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น เวนแต
(๑) เจาหนาที่ซึ่งจําเปนตองเขารวมในการเลี้ยงรับรอง ใหเบิกจายคาเลี้ยงรับรองตาม
ระเบียบนี้ได
(๒) เจาหนาที่ตาม (๑) ที่มีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหปฏิบัติดังนี้
(ก) ในกรณีที่เขารวมในการเลี้ยงรับรองครบทุกมื้อ ใหงดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ของวันนั้น
(ข) ในกรณีที่เขารวมในการเลี้ยงรับรอง ๒ มื้อ ใหเบิกจายไดไมเกินหนึ่งในสาม
ของอัต ราเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง และในกรณีที่เขารว มในการเลี้ยงรับ รอง ๑ มื้อ ใหเบิกจายไดไ มเกิน
สองในสามของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางของวันนั้น
ขอ ๑๓ วิธีการเบิกจาย หลักฐานและเอกสารการเบิกจายคารับรอง ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับการเงิน
ขอ ๑๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)

ไพโรจน วายุภาพ
(นายไพโรจน วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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