ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็ น การสมควรปรับปรุงระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุ ติธรรมว่าด้ว ย
การใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานศาลยุติธรรม
๑“ศาลยุติธรรม” หมายความว่า ศาลฎีกา ศาลอุท ธรณ์ ศาลอุท ธรณ์ภาค ศาลอุท ธรณ์
คดีชานัญพิเศษ ศาลชั้นต้น และให้หมายความรวมถึงสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และให้หมายความรวมถึง
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาด้วย
“วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่ สายชาร์จ
ที่สานักงานศาลยุติธรรมจัดให้แก่ข้าราชการ
“ค่าใช้บริการ” หมายความว่า ค่าเช่าหมายเลข ค่าใช้บริการในประเทศ และค่าใช้บริการ
ระหว่างประเทศ โดยหมายรวมถึง ค่าใช้บริการเสริมและอื่นๆ
๑ แก้ไขโดยระเบียบฯ

ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

๒
“สานักเบิก” หมายความว่า สานักการคลัง สานักอานวยการประจาศาล สานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค สานักงานประจาศาล หรือหน่วยงานอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกันด้วย
ข้ อ ๕ ใน กรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วด้ ว ยการตี ค วามหรื อ การบั ง คั บ ใช้ ร ะเบี ย บนี้
ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดหา
ข้ อ ๗ ให้ ส านั ก งานจั ด วิ ท ยุ โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่ ข้ า ราชการผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ตามบั ญ ชี แ นบท้ า ยระเบี ย บนี้ และข้ า ราชการผู้ ใ ดด ารงต าแหน่ ง หลายต าแหน่ ง ให้ ใ ช้ วิ ท ยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดได้เพียงตาแหน่งเดียว
ในกรณีที่ใช้วทิ ยุโทรศัพท์เคลื่อนทีด่ ังกล่าวในวรรคหนึง่ แล้ว ให้ใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
นั้นไปจนกว่าจะพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๘ ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่สานักงานต้องจัดวิท ยุ
โทรศั พ ท์ เคลื่อ นที่ให้ แ ก่ ข้า ราชการนอกเหนื อจากบั ญ ชีแ นบท้ ายระเบี ย บนี้ ให้ อยู่ ในดุ ลพิ นิ จของ
เลขาธิการ
หมวด ๒
การใช้และการส่งคืน
ข้อ ๙ การใช้วิท ยุโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ให้ ข้ าราชการใช้ ดุลพิ นิ จในการใช้ โดยคานึ งถึ ง
ความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากพ้นจาก
ตาแหน่ง ให้ส่งวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่คืนสานักเบิกทันทีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งหรือส่งมอบงาน
ข้าราชการผู้ดารงต าแหน่งผู้บริหารศาลยุติธรรม ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
สานั กงานศาลยุติธรรม ข้าราชการผู้ดารงต าแหน่งตุลาการศาลยุติธรรม และข้าราชการศาลยุติธรรม
ลาดับที่ ๕.๑ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ ที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากพ้นจากตาแหน่ง และ
ไปดารงตาแหน่งใหม่ที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นกัน ให้ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง สามารถ
นาวิท ยุโทรศัพ ท์เคลื่อนที่พ ร้อมหมายเลขไปใช้ในตาแหน่งใหม่ได้ โดยให้ข้าราชการผู้ถือครองวิท ยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งความประสงค์ในการเคลื่อนย้ายวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมหมายเลขกับสานัก
เบิกเดิม โดยสานักเบิกเดิมจะต้องดาเนินการโอนทะเบียนทรัพย์สินนั้นไปยังสานักเบิกใหม่ พร้อมแจ้ง
สถานที่เรียกเก็บค่าใช้บริการประจาเดือนถัดไป ณ สานักเบิกใหม่ไปให้บริษัท ผู้ให้บริการด้วย ทั้งนี้
สานักเบิกใหม่จะสามารถเบิกค่าใช้บริการประจาเดือนถัดไปของหมายเลขดังกล่าวได้ต่อเมื่อดาเนินการ
รับโอนวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าทะเบียนทรัพย์สินแล้ว
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๓
ข้อ ๑๑ วิทยุ โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ที่ส านักเบิ กใดได้ รับคื นตามข้ อ ๑๐ ให้ส านักเบิกนั้ น
บริหารการใช้วิทยุโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ให้กับข้าราชการของสานักเบิกรายใหม่ที่ยังไม่ ได้รับการจัดวิทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบนี้ แต่หากยังมีวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เหลืออยู่อีก ให้สานักเบิกนั้น ส่งคืน
กองบริหารทรัพย์สิน เพื่อบริหารการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับสานักเบิกแห่งอื่นต่อไป
หมวด ๓
การเบิกจ่าย
ข้อ ๑๒ ให้สานั กเบิกเบิกจ่ายค่ าใช้บริการวิท ยุโทรศั พ ท์เคลื่อนที่ ได้ทุกกรณี ภายใน
วงเงิน ไม่เกิน อัตราตามบัญชีแ นบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ ให้เลขาธิการใช้ดุลพินิ จกาหนดอัต ราค่าใช้บริการให้แก่ข้าราชการเกินกว่าอัต ราตามบัญชี
แนบท้ ายระเบีย บนี้ ในวงเงินเมื่ อรวมกับอัตราค่ าใช้บริการตามบั ญชีแนบท้ ายระเบี ยบนี้แล้ว ไม่เกิ น
๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน
ค่าใช้บ ริการให้ เบิ กจ่ายได้ภ ายในวงเงิน ไม่ เกิน ตามวรรคหนึ่ ง สาหรับ ค่าใช้ บริก าร
ส่วนเกินให้ข้าราชการที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้สานัก
เบิ ก ด าเนิ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น ส่ ว นที่ เกิ น วงเงิน อั ต ราที่ ก าหนดจากข้ าราชการที่ ได้ รั บ การจั ด วิ ท ยุ
โทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ เพื่ อสมทบจ่ ายเป็ น ค่า ใช้ บ ริก ารตามใบแจ้งหนี้ หากไม่ส ามารถเรีย กเก็บ ได้ ทั น
ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปีไปก่อน และดาเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากข้าราชการ
ดังกล่าวโดยเร็ว แล้วนาส่งคืนงบประมาณประจาปีของสานักเบิกนั้นๆ ต่อไป
หมวด ๔
การเก็บรักษาและซ่อมบารุง
ข้อ ๑๓ การเก็บรักษาวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบ
ของข้าราชการที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือเสียหายอันเกิดจากการกระทาของข้าราชการ
ที่ ได้ รั บ การจั ด วิท ยุ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ต้ อ งรับ ผิ ด ชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่
ทางราชการทุกกรณี
ในกรณีชดใช้เป็นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเป็นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเดียวกัน
โดยมีสภาพ คุณภาพ และลักษณะไม่ด้อยกว่า และใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่สูญหายหรือเสียหาย
การชดใช้ค่าเสียหายเป็นวิทยุโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ตามวรรคสอง ให้มีการตรวจรับตาม
ระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และแจ้งสานักงานเพื่ อ
กาหนดหมายเลขทะเบียนทรัพย์สินให้กับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับชดใช้
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๔
สาหรับวิท ยุโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ที่สูญ หาย ให้เ จ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจาก
ทะเบีย นทันที แล้วแจ้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นั บแต่วันลงจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๑๕ ในกรณีวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากการกระทา
ของข้าราชการที่ได้รับการจัดวิท ยุโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ให้ท าการซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ดีอยู่เสมอ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ การจัด สรรวิท ยุโทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับตาแหน่งที่เพิ่งมีสิท ธิได้รับจัด สรร
ตามระเบียบนี้ ให้มีผลบังคับเมื่อสานักงานได้จัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

สบโชค สุขารมณ์

(นายสบโชค สุขารมณ์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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๕
ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ าด้ ว ยการใช้ วิ ท ยุ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดว่า
ข้อ ๕ การจัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการเบิกจ่ายค่าใช้บริการสาหรับตาแหน่ง
ที่เพิ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรตามระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อสานักงานได้จัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ าด้ ว ยการใช้ วิ ท ยุ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดว่า
ข้อ ๔ การจัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการเบิกจ่ายค่าใช้บริการสาหรับตาแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นที่เพิ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรตามระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อ
สานักงานได้จัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ าด้ ว ยการใช้ วิ ท ยุ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดว่า
ข้อ ๔ ผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
และรองเลขาธิการสถาบัน พัฒ นาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตามบัญ ชีแนบท้ายระเบีย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลาดับที่ ๑.๒ ให้มีสิทธิเบิก
ค่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ าด้ วยการใช้ วิ ท ยุ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดว่า
ข้อ ๖ การจัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการเบิกจ่ายค่าใช้บริการสาหรับข้าราชการ
ซึ่งดารงตาแหน่งในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษที่เพิ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรตามระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับ
เมื่อสานักงานได้จัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ าด้ ว ยการใช้ วิ ท ยุ โ ทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดว่า
ข้อ ๔ การจัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการเบิกจ่ายค่าใช้บริการสาหรับตาแหน่ง
ผู้ พิ พ ากษาที่ รับ เงิ น เดื อ นชั้ น ๒ ขึ้ น ไป ที่ เพิ่ งมี สิ ท ธิ ได้ รับ จั ด สรรตามระเบี ย บนี้ ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ
เมื่อสานักงานได้จัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
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๖
บัญชีตำแหน่งและอัตรำ
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง

อัตรำค่ำใช้บริกำร
บำท/เดือน/คน

ศาลยุติธรรม
๑ ตาแหน่งผู้บริหารศาลยุติธรรม
๑.๑ ประธานศาลฎีกา
ไม่จากัดวงเงิน
๒๑.๒ รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช านั ญ พิ เ ศษ
รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธาน
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ ประธาน
แผนกคดี ในศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้น ต้ น อธิบ ดี
ภายในวงเงินไม่เกิน
ผู้พิพากษาภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค รองอธิบดีผู้พิพากษา
๔,๐๐๐ บาท
ศาลชั้นต้น เลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลฎีกา เลขาธิการ
สถาบัน พั ฒ นาข้าราชการฝ่ายตุล าการศาลยุติธรรม รองเลขาธิก าร
ประธานศาลฎีกา รองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขาธิการสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เลขานุการศาลอุทธรณ์ เลขานุการ
ศาลอุทธรณ์ภาค และเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
๓๑.๓ ผู้พิพ ากษาหั วหน้ าศาล ผู้พิพ ากษาหั วหน้ าคณะชั้นต้ นในศาลชั้นต้ น
เลขานุการศาลชั้นต้น เลขานุการศาลยุติธรรมประจาภาค และเลขานุการ ภายในวงเงินไม่เกิน
ศาลแรงงานภาค รองเลขานุ ก ารศาลอุ ท ธรณ์ รองเลขานุ ก ารศาล
๓,๐๐๐ บาท
อุทธรณ์ภาค และรองเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
๒ ตาแหน่งตุลาการศาลยุติธรรม
๔๒.๑ ผู้ พิ พ ากษาหั วหน้ าคณะในศาลฎี กา ผู้ พิ พากษาศาลฎี ก า ผู้ พิ พ ากษา
หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลอุทธรณ์ประจาสานักประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ภาค ผู้ พิ พากษาศาลอุท ธรณ์ คดี ช านัญ พิ เศษ ภายในวงเงินไม่เกิน
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษา
๔,๐๐๐ บาท
ศาลอุทธรณ์ประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษา
ศาลอุ ท ธรณ์ ประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชานัญ พิเศษ
ผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ป ระจ าส านั ก ประธานศาลฎี ก า และผู้ ช่ วย
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒

แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๓ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๔ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๗
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง

อัตรำค่ำใช้บริกำร
บำท/เดือน/คน

๒.๒ ผู้พิพากษาอาวุโส

ภายในวงเงินไม่เกิน
อัตราของตาแหน่ง
สุดท้ายที่มสี ิทธิได้รบั
การจัดวิทยุ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ก่อนดารงตาแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส
ตามระเบียบนี้
๒.๓ ผู้พิพ ากษาหัวหน้าศาลประจาสานักประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา ภายในวงเงินไม่เกิน
หัวหน้าศาลประจาสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ ผู้พิพากษาที่รับเงินเดือนชั้น ๓ และมีอาวุโสสูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
คนแรกตามวาระ เว้นแต่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพิจารณา
แต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ราชการศาลยุติธรรมหรือสานักงานศาลยุติธรรม
๕๒.๕ ผู้ พิ พ ากษาศาล ชั้ น ต้ น ป ระจ ากองผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาศาลฎี กา
ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น ประจ ากองผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์
ผู้พิ พ ากษาศาลชั้นต้นประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุท ธรณ์ภาค
ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น ประจ ากองผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์
ภายในวงเงินไม่เกิน
คดี ช านั ญ พิ เศษ และผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น ประจ าส านั ก ประธาน
๓,๐๐๐ บาท
ศาลฎี ก า ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หา
รถประจ าตาแหน่ง ตามระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธรรม
ว่ า ด้ ว ยรถราชการและค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หา
รถประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖

๒.๖ ผู้พิพากษาที่รับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป

ภายในวงเงินไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๓ ข้าราชการฝ่ายตุล าการศาลยุติธรรมซึ่ง เป็นกรรมการบริหารศาลยุติ ธรรม
ภายในวงเงินไม่เกิน
(ก.บ.ศ.) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) และกรรมการข้า ราชการ
๔,๐๐๐ บาท
ศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ

ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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๘
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง

อัตรำค่ำใช้บริกำร
บำท/เดือน/คน

๔ สานักงานศาลยุติธรรม
ตาแหน่งผูบ้ ริหารสานักงานศาลยุติธรรม
๔.๑ เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
ไม่จากัดวงเงิน
๔.๒ รองเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม และที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม ภายในวงเงินไม่เกิน
๔,๐๐๐ บาท
๗๔.๒/๑ ผู้ตรวจราชการ
ภายในวงเงินไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
๔.๓ ข้าราชการศาลยุติธรรมตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ข้าราชการ
ภายในวงเงินไม่เกิน
ศาลยุติธรรมตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับ ต้น และข้าราชการ
๒,๐๐๐ บาท
ศาลยุติธรรมตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
๕ ตาแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
๕.๑ ข้าราชการศาลยุติธรรมตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ภายในวงเงินไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท
๕.๒ หัวหน้าส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี (สานักประธาน
ศาลฎีกา) หัวหน้ากลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ
(สานักบริหารกลางและสวัสดิการ) หัวหน้ากลุ่มงานโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าว (กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) หัวหน้ากลุ่มช่วย
อานวยการ หัวหน้าวิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ภายในวงเงินไม่เกิน
หัวหน้าวิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม หัวหน้าวิทยาลัยการ
๒,๐๐๐ บาท
ยุติธรรม (สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม)
หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร (สานัก บริหาร
กลางและสวัสดิการ) หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ หัวหน้ากลุ่มงาน
ยานพาหนะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพัสดุ (กองบริหารทรัพย์สิน)
๕.๓ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามพยาน
และคู่ความ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี ที่ได้รับมอบหมาย
ภายในวงเงินไม่เกิน
จากผู้อานวยการ สาหรับศาลชั้นต้น ศาลละ ๑ เครื่อง
๑,๐๐๐ บาท

๗เพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
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