ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เป็ น การสมควรปรับปรุงระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุ ติธรรม ว่าด้ว ย
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้สอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ต าแหน่ ง ส าหรั บ ข้ า ราชการผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รับ รถประจ าต าแหน่ ง ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความใน
มาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการ
และค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
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
๒“หั ว หน้ า ส่ ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม” หมายความว่ า ประธานศาลฎี ก า ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ์ ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช านั ญ พิ เศษ อธิบ ดี ผู้ พิ พ ากษา
ศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๓“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานัก สถาบัน ศูนย์ และกองในส่วนกลาง
ผู้อานวยการสานั ก ศาลยุ ติธ รรมประจาภาค และผู้อ านวยการสานั กอ านวยการประจ าศาล หรื อ
ผู้อานวยการสานักงานประจาศาล
๑

แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒

๒
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และให้หมายรวมถึง
ลูกจ้างของสานักงานด้วย
“รถราชการ” หมายความว่า รถประจาตาแหน่ง รถรับรองและรถส่วนกลาง
“รถประจาตาแหน่ง ” หมายความว่า รถยนต์ที่สานักงานจัดให้แก่ข้าราชการผู้ดารง
ตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
“รถรับ รอง” หมายความว่า รถยนต์ ที่สานัก งานจั ด ไว้เพื่ อเข้าร่วมขบวน หรือเป็ น
พาหนะรับรองบุคคลสาคัญตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
“รถส่ ว นกลาง” หมายความว่ า รถยนต์ หรือ รถจั ก รยานยนต์ ที่ ส านั ก งานจั ด ไว้
เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของศาลยุติธรรมและสานักงาน หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่
กาหนดไว้ในระเบี ย บนี้ และให้ ห มายความรวมถึ งรถยนต์ หุ้ ม เกราะป้ อ งกั น กระสุ น ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน๔
“ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง ” หมายความว่า เงินที่จ่าย
ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจั ดหารถประจาต าแหน่งให้ แก่ผู้มี สิท ธิได้รถประจ าตาแหน่ ง ตามบัญ ชี
หมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่เลขาธิการกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วด้ ว ยการตี ค วาม หรื อ การบั ง คั บ ใช้ ร ะเบี ย บนี้ ใ ห้
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้รายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป
ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อรถราชการ
ข้อ ๙ รถส่ว นกลางทุกคั นให้ มีต ราเครื่ องหมายประจ าของสานั กงานศาลยุติธรรม
ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้ อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มสานั กงานศาลยุติธรรมขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
สาหรับ รถจัก รยานยนต์ ขนาดของตราเครื่อ งหมาย และอั กษรชื่ อ เต็ มส านั กงาน
ศาลยุติธรรมให้ลดลงตามส่วน

๔

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
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๓
ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้สติ๊กเกอร์หรือพ่น
ด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็น ไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ในกรณีที่มีการจาหน่ายรถส่วนกลาง
ให้สานักงานหรือศาลยุติธรรม ลบหรือทาลายตราเครื่องหมาย และอักษรแสดงชื่ อสังกัดของสานักงาน
ศาลยุติธรรมออกทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอื่น
สานักงาน สานักศาลยุติธรรมประจาภาค สานักอานวยการประจาศาลหรือสานักงาน
ประจาศาลใดมีเหตุผลและความจาเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของ
สานักงานศาลยุติธรรมไว้ ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ให้ขออนุมัติเลขาธิการ เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้
หมวด ๒
การจัดหารถราชการ
ข้อ ๑๐ รถประจาต าแหน่ งให้ มีได้ ไม่ เกิน ต าแหน่ งละ ๑ คั น ข้าราชการผู้ ใดดารง
ตาแหน่งหลายตาแหน่ง ให้เลือกใช้รถประจาตาแหน่งได้เพียงตาแหน่งเดียว
ในกรณีที่เลือกใช้รถประจาตาแหน่งดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ใช้รถในตาแหน่งนั้น
ไปจนกว่าจะพ้นจากตาแหน่ง
๕ในกรณี ที่ ข้ า ราชการผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ มี รถประจ าต าแหน่ ง หรื อ ได้ รั บ ค่ าตอบแทน
เหมาจ่ ายแทนการจั ด หารถประจ าต าแหน่ งได้ ดารงต าแหน่ งก่ อ นหรือ หลั งการได้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ให้ข้าราชการผู้นั้นใช้รถประจาตาแหน่งในตาแหน่งหลักที่ปฏิบัติราชการประจา หรือได้รับค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งในตาแหน่งหลักที่ปฏิบัติราชการประจา แล้วแต่กรณี
รถประจาตาแหน่งซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และรถส่วนกลางซึ่งมี
อายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้
สาหรับรถประจาตาแหน่งหรือรถส่วนกลางที่ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าซ่อมสูง
หรือประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อม หรือเมื่อซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย
ไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาดังกล่าว
ความในวรรคสี่ แ ละวรรคห้ า ไม่ ใช้ บั ง คั บ กั บ รถรั บ รอง โดยให้ อ ยู่ ในดุ ล พิ นิ จ ของ
เลขาธิการผู้รับผิดชอบที่จะพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ ขนาดของรถราชการ ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๑
และ ๒ ท้ายระเบียบนี้ สาหรับราคามาตรฐานรถราชการให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน โดยแจ้ง
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อทราบ

๕

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
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๔
ในกรณีมีความจาเป็นไม่อาจจัดหารถตามราคาที่กาหนดในประกาศสานักงานได้ ให้อยู่
ในดุลพินิจของเลขาธิการที่จะพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
หมวด ๓
การใช้รถราชการ
ข้อ ๑๒ รถประจาตาแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัติราชการในตาแหน่งหน้าที่ หรือที่ได้รับ
มอบหมายโดยชอบ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตาแหน่งหน้าที่ หรือฐานะที่ดารงตาแหน่งนั้น
รวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไป – กลับระหว่างที่พัก และสถานที่ที่ปฏิบัติราชการ และเพื่อการอื่น
ที่จาเป็น และเหมาะสมแก่การดารงตาแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคม
ข้อ ๑๓ ผู้ใช้รถประจาตาแหน่งต้องคืนรถให้แก่สานักงาน สานักศาลยุติธรรมประจาภาค
สานักอานวยการประจาศาลหรือสานั กงานประจาศาล แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้พ้นจากตาแหน่งหรือส่งมอบงาน
ในกรณี ที่ผู้ใช้รถประจาตาแหน่งถึงแก่กรรม ให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ศาลยุติธรรมเรียกรถประจาตาแหน่งคืน หากเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม เห็นว่า
มีเหตุผลสมควรจะผ่อนผันให้ส่งคืน รถประจาตาแหน่งเกินกาหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ก็ให้
กระทาได้ตามควรแก่พฤติการณ์ แต่ต้องไม่เกินกว่า ๖๐ วัน นับจากวันถึงแก่กรรม
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง ที่ มี รถประจ าต าแหน่ งถู ก ยกเลิ ก ให้ น ารถประจ าต าแหน่ งนั้ น
ส่งคืนสานักงานและให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งในศาลยุติธรรม
หรือ ในสานั ก งานที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ รถประจ าต าแหน่ งในระดั บ เดี ย วกั น ก่ อ น แล้ ว จึงจั ด สรรทดแทน
รถประจาตาแหน่งที่มีอายุการใช้งานนานและเสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสูง
ข้อ ๑๔ รถรับรอง ให้ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือจัด ไว้เพื่อเข้าร่วมขบวน
หรือเป็นพาหนะรับรองบุคคลสาคัญ โดยให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่
กรณี เป็นผู้มีอานาจอนุญาตให้ใช้และให้ยืมรถรับรอง
ข้อ ๑๕ รถส่วนกลาง ให้ใช้หรือให้ยืมเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของศาลยุติธรรมและ
สานักงานหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของศาลยุติธรรมและสานักงาน
(๒) เพื ่อ กิจ การที่เ ป็น ประโยชน์เกี ่ย วเนื ่อ งกับ ราชการ และการกุศ ลสาธารณะ
งานสาธารณประโยชน์ งานสวัสดิการในกิจการเฉพาะคราวของข้าราชการในศาลยุติธรรมและสานักงาน
ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง ให้ใช้ตามแบบ ๑ ท้ายระเบียบนี้
๖(๓) รถยนต์กันกระสุนนอกจากให้ใช้ในกิจการตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้ใช้เพื่อภารกิจ
การรักษาความปลอดภัยของข้าราชการ และทรัพย์สินของทางราชการด้วย
๖

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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๕
ข้อ ๑๖ ให้ บุ ค คลต่ อ ไปนี้ เป็ น ผู้ มี อานาจอนุ ญ าตให้ ใช้ รถส่ วนกลางที่ อ ยู่ ในความ
ครอบครองในราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน ดังนี้
๗(๑) เลขาธิก ารหรื อ รองเลขาธิ ก ารผู้ ได้ รับ มอบหมายเป็ น ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตให้ ใช้ ร ถ
ส่วนกลางทุกกรณี
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพย์สิน หรือผู้อานวยการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอานาจ
อนุญาตให้ใช้รถส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หั ว หน้ า กลุ่ ม งานยานพาหนะเป็ น ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ร ถส่ ว นกลางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉพาะในวันทาการ
(๒) หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธ รรม หรือผู้อานวยการ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มี
อานาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลางที่อยู่ในความครอบครอง
ข้อ ๑๗ ให้ บุ ค คลต่ อ ไปนี้ เป็ น ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตให้ ยืม รถส่ วนกลางที่ อ ยู่ ในความ
ครอบครองให้กับหน่วยงานในสังกัดหรือส่วนราชการอื่น ดังนี้
(๑) เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย สาหรับสานักงาน
(๒) หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม หรือผู้อานวยการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนราชการศาลยุติธรรม สาหรับศาลยุติธรรม
ข้อ ๑๘ การยืมใช้รถส่วนกลางไปใช้ตามข้อ ๑๕ ผู้ยืมจะต้องทาเป็นหนังสือขอยืมและ
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อัก ษรจากผู้มีอานาจตามข้อ ๑๗ ก่อนทุกครั้ง และผู้ยืมรถไปใช้
จะต้องให้คารับรองเป็นหนังสือไว้ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความชารุดบกพร่อง และความสูญเสียหรือ
เสียหายอันอาจเกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ข้อ ๑๙ กรณีที่พนักงานขับรถไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เลขาธิ การหรือ
หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมนั้น ๆ อาจมอบหมายให้ข้าราชการของสานักงาน สานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค สานั กอานวยการประจาศาลหรือสานักงานประจาศาลนั้ น ๆ เป็น ผู้ขับรถได้ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาถึงความสามารถ และประสบการณ์ในการขับรถของผู้นั้น และจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุ ญาตจาก
ทางราชการให้เป็นผู้ขับรถนั้นได้ตามกฎหมาย
๘สาหรับศาลยุติธรรมที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ
ศาลจัง หวั ด นาทวี กรณี ที่ พ นั ก งานขับ รถไม่มี ห รือ มีแ ต่ ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ห น้ าที่ ได้ หรือ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตของข้าราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม
นั้น ๆ อาจมอบหมายให้ข้าราชการหรือบุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นผู้ขับรถได้ ทั้งนี้ให้พิจารณาถึง
ความสามารถและประสบการณ์ในการขับรถของผู้นั้น และจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ให้เป็นผู้ขับรถได้ตามกฎหมาย
๗

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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๖
ข้อ ๒๐ ให้เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม มีหน้าที่ควบคุมการใช้
และการดูแ ลรักษารถส่วนกลาง โดยให้มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานราชการนั้น ๆ เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถได้ ตามที่เห็นสมควร
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ ควบคุมการใช้ การเบิกจ่าย น้ามัน
เชื้อเพลิง การซ่อมบารุง การจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษารถส่วนกลางให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
ข้อ ๒๑ ให้สานั กงาน สานักศาลยุติธรรมประจาภาค สานักอานวยการประจาศาล
หรือสานั กงานประจาศาล จัดท าบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็ นรถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง
รถรั บ รอง รวมทั้ ง แสดงหลั ก ฐานการได้ ม าและการจ าหน่ า ยจ่ า ยโอนรถราชการตามแบบ ๒
ท้ายระเบียบนี้
การเปลี่ย นแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณี ที่มี
ความจาเป็ น ให้ เปลี่ย นแปลงได้ โดยให้ ผู้อานวยการนั้น เสนอเรื่องตามล าดั บชั้น ต่อเลขาธิการเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๔
การเก็บรักษาและซ่อมบารุงรถราชการ
ข้อ ๒๒ การเก็บรักษารถประจาตาแหน่งให้อยู่ในความควบคุม และความรับผิดชอบ
ของผู้ดารงตาแหน่ง
ข้อ ๒๓ การเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบ
ของสานักงาน สานักศาลยุติธรรมประจาภาค สานักอานวยการประจาศาลหรือสานักงานประจาศาล
โดยให้เก็บรักษาในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของหน่วยงานราชการนั้น โดยให้คานึงถึงความปลอดภัย
หากสถานที่เก็บหรือบริเวณของหน่วยงานราชการไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ หรือมี
ราชการจาเป็น และเร่ง ด่วน ให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมพิจารณา สถานที่อื่น
เป็น สถานที่ เก็บรถส่ ว นกลางเป็น การชั่วคราวหรือเป็ นครั้งคราว โดยให้ คานึงถึงความมั่น คง และ
ปลอดภัยของสถานที่นั้น
การจะใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่เก็บ หรือเปลี่ย นแปลงสถานที่เก็บเป็นการชั่วคราว
นอกจากบริเวณของส่วนราชการ ให้ผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถส่วนกลางนั้น ๆ เสนอ
รายงานเพื่อขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจาเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่จะนารถส่วนกลาง
ไปเก็บรักษาซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ ประกอบการพิจารณาต่อเลขาธิการ
หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม
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๗
ข้อ ๒๔ ให้พนักงานขับรถ หรือผู้ขับรถตามข้อ ๑๙ นารถส่วนกลางเข้าเก็บในสถานที่
เก็บทัน ทีที่เสร็จสิ้นการใช้รถแล้ว โดยให้ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ทุกชนิด ที่มีอยู่ และส่งมอบ
ลูกกุญแจรถให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถ
ในกรณีที่การใช้รถได้เสร็จสิ้นลงภายหลังเวลาราชการ และไม่สามารถส่งมอบลูกกุญแจ
รถให้แก่เจ้าหน้ าที่ผู้ควบคุมรถได้ ให้ส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีไป หากไม่มีผู้รับมอบ
ลู ก กุ ญ แจรถดั งกล่ าว ให้ พ นั ก งานขั บ รถหรื อ ผู้ ขั บ รถตามข้ อ ๑๙ เก็ บ รั ก ษาลู ก กุ ญ แจรถนั้ น ไว้
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และให้รีบส่งมอบผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโอกาสแรกที่พึงกระทาได้
ข้อ ๒๕ ในกรณี ที่เกิด การสูญหาย หรือเสี ย หายขึ้นแก่รถส่วนกลาง หรือ รถรับรอง
ในระหว่างการเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ทางราชการเว้น แต่จะพิสูจน์ ได้ว่าได้ ใช้ความระมัด ระวังดูแลรักษาเยี่ย งวิญ ญู ชนจะพึงสงวนรักษา
ทรัพ ย์ สิน ของตนเองแล้ วและการสูญ หายหรือเสีย หายนั้น มิได้เกิด ขึ้ นจากความประมาทเลินเล่ อ
อย่างร้ายแรงของผู้เก็ บรัก ษา แต่ห ากการสู ญ หาย หรือ เสีย หายนั้ น เกิด ขึ้น เนื่ องจากการน าไปใช้
ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้หรือนาไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่า
จะเกิด ด้วยเหตุสุด วิสัย เว้น แต่จะพิ สูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสีย หาย ก็จะเกิด แก่รถ
ส่วนกลาง หรือรถรับรองคันนั้น
ข้อ ๒๖ เมื่อเกิด การสูญหาย หรือเสีย หายขึ้นกับรถประจาตาแหน่ง ผู้ใช้รถประจา
ตาแหน่งต้องรีบรายงานให้เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณีท ราบทัน ที
กรณีที่มิได้เป็นผู้ใช้รถเอง หรือไม่สามารถจะรายงานเองได้ ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงเลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี
ผู้ใช้รถประจาตาแหน่งต้องรับผิดในกรณี ที่รถประจาตาแหน่งสูญ หายเพราะความ
ประมาทเลิน เล่อของผู้ใช้รถประจาตาแหน่ง แต่ถ้าผู้ใช้รถประจาตาแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่นนารถ
ประจาตาแหน่ งไปใช้น อกเหนื อหน้ าที่ปกติ ผู้ใช้รถประจาตาแหน่งต้องรับผิด ชอบชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความสูญหายแม้ด้วยเหตุสุดวิสัย
ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่รถประจาตาแหน่ง เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ให้
ผู้ใช้รถประจาตาแหน่ง เป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ในนามของส่วนราชการนั้น
แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถ หรือผู้ใช้รถประจาตาแหน่ง
หรือมิใช่อยู่ในระหว่างการควบคุมการใช้รถของผู้ใช้รถประจาตาแหน่ง ผู้ใช้รถประจาตาแหน่งต้อง
รับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม
ในกรณีเมื่อเกิดการสูญหาย หรือเสียหายขึ้นแก่รถส่วนกลาง รถรับรอง ให้พนักงานขับรถ
หรือผู้ขับรถตามข้อ ๑๙ ทารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วน
ราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี
การรายงานกรณีรถส่วนกลางเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น ให้รายงาน
ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบนี้
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๘
ให้นาระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ย วข้องกับกรณีดังกล่าวมาใช้บังคับตามระเบีย บนี้โ ดย
อนุโลมด้วย
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่รถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง
และอยู่ในระหว่างที่ดาเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถดังกล่าว หากส่วนราชการมี
ความจาเป็นต้องใช้รถคันนั้น ให้ผู้อานวยการรายงานขออนุมัติซ่อมรถคันนั้นต่อเลขาธิการ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปก่อนได้
ข้อ ๒๘ สานักงาน สานักศาลยุติธรรมประจาภาค สานักอานวยการประจาศาลหรือ
สานักงานประจาศาล มีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบารุงรถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรองให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ มิให้มีมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียเกิน
ระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกาหนด และให้จัดทาสมุดรายการ
ซ่อมบารุงรถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง แต่ละคัน ตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบนี้ และให้ส่ง
สาเนารายการซ่อมบารุงไปยังสานักงานอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ ๒๙ ให้สำนั กงำนจัด ท ำประกันภัย รถรำชกำรได้ โดยกำหนดให้เป็นประกัน ภัย
รถยนต์ประเภทที่ ๓ ที่คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสำร และสำมำรถจัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ ๑
กั บ รถโดยสำรขนำดไม่ ต่ ำกว่ ำ ๔๐ ที่ นั่ ง รถโดยสำร (ไมโครบั ส ) ขนำดเกิ น กว่ ำ ๒๐ ที่ นั่ ง และ
รถโดยสำร (ไมโครบัส) ขนำดไม่เกินกว่ำ ๒๐ ที่นั่ง
ข้อ ๓๐ ให้ เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาคัด เลือกผู้รับ
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถยนต์
๙

ข้อ ๓๑ เงินค่าเบี้ยประกัน ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
หมวด ๕
การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงรถราชการ
ข้อ ๓๒ ผู้ใช้รถประจาตาแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าเชื้อเพลิงเอง ในกรณีที่นารถไปใช้ในราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติประจา ให้เบิกจ่ายเชื้อเพลิงหรือเบิกค่าเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้
เลขาธิก ารหรื อหั ว หน้ าส่ ว นราชการศาลยุติ ธ รรม แล้ ว แต่ ก รณี ต้ องรั บ รองทุ ก ครั้งว่ าได้มี ก ารน า
รถประจาตาแหน่งไปใช้ในกรณีดังกล่าวจริง
รถส่วนกลาง รถรับรอง ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงจากเงินงบประมาณ

๙

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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๙
หมวด ๖
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
๑๐ข้อ ๓๓ ภายใต้บั งคับ ข้อ ๓๓/๑ ถึง ข้อ ๓๓/๖ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ งที่มี สิท ธิ
ได้ รับ ค่า ตอบแทนเหมาจ่า ยแทนการจั ด หารถประจาต าแหน่ ง ให้ เบิ ก จ่ายตามบั ญ ชี ห มายเลข ๓
ท้ายระเบียบนี้ และจะต้องไม่มีรถประจาตาแหน่งโดยการซื้อหรือเช่า
๑๑วิ ธี การเบิ กจ่ ายเงินค่ าตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หารถประจ าต าแหน่ ง ให้ น า
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการจ่ายเงิน เดือนข้าราชการมาใช้ บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่วัน ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง เว้นแต่
(๑) กรณี ข้ า ราชการผู้มี สิ ท ธิ ได้ รับ รถประจาต าแหน่ ง ต่ อ มาได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ด ารง
ต าแหน่ งที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หารถประจ าต าแหน่ ง ให้ เบิ ก จ่ า ยได้
ตั้งแต่วันส่งคืนรถประจาตาแหน่ง
(๒) กรณีที่ประธานศาลฎีกามีคาสั่งให้ข้าราชการตุลาการผู้ใดไปช่วยทางานชั่วคราวใน
ตาแหน่ งที่มีสิท ธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจาตาแหน่ง ในระหว่างที่รอการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจาตาแหน่งให้แก่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นตั้งแต่วันที่สั่งให้ไปช่วยทางานชั่วคราว
ไปพลางก่อน หากภายหลังไม่มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ผู้นั้นคืนเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจาตาแหน่งที่รับไปนั้น
(๓) กรณี ข้ าราชการตุ ล าการผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ าตอบแทนเหมาจ่ ายแทนการจั ด หา
รถประจาตาแหน่ ง ได้รับแต่งตั้งย้อนหลังให้ดารงตาแหน่งซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจาตาแหน่ง ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งจนถึง
วันที่ประธานศาลฎีกามีคาสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทางานชั่วคราวในระหว่างทีร่ อการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เมื่อข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ ง
ย้ายหรือโอนไปดารงตาแหน่ งอื่น ให้ผู้อานวยการของหน่วยงานเดิมระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ หรือมีคาสั่ง
ให้ ไปช่ วยท างานชั่ วคราวตามวรรคสอง (๒) และ (๓) หรือพ้ นจากต าแหน่ งเดิ ม แล้ วแต่ กรณี ทั้ ง นี้
ระยะเวลาของการเลื่อนหรือผัดการเดินทางไม่เป็นเหตุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจาตาแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้

๑๐

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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๑๐
๑๒ข้อ

๓๓/๑ ผู้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นที่ได้รับเงินเดือนชั้น ๓ และมีอาวุโส
สูงกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนแรกตามวาระให้ได้รับค่ าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่งในอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ ลาดับที่ ๒.๖
ข้อ ๓๓/๒ ผู ้ด ารงต าแหน่ง ผู ้พ ิพ ากษาในศาลชั ้น ต้น ที ่ร ับ เงิน เดือ นชั ้น ๓
ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่งผู้พิพ ากษาหัวหน้าศาล
ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจาตาแหน่ง เว้นแต่ คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ ไ ปดารงตาแหน่ ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลและ
เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ราชการศาลยุติธรรมหรือสานักงานศาลยุติธรรม ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งในอัตราเดียวกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
หรือผู้นั้นได้ดารงตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งในกรณี
อื่นตามระเบียบนี้
๑๔ข้อ ๓๓/๓ ผู ้ดารงตาแหน่ง ประธานศาลอุท ธรณ์ รองประธานศาลฎีก า ประธาน
ศาลอุท ธรณ์ภาค และประธานศาลอุ ทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ให้ได้รับ ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจาตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๓
สาหรับ ผู้ด ารงตาแหน่ งประธานศาลอุท ธรณ์ และรองประธานศาลฎีก า ให้ มีสิ ท ธิ
เลือกใช้รถประจาตาแหน่งได้ และให้ผู้นั้นใช้รถประจาตาแหน่งจนกว่าจะพ้นจากตาแหน่ง ในกรณีที่
ผู้นั้นเลือกใช้รถประจาตาแหน่งให้แจ้งความประสงค์ต่อสานักงานก่อนเข้ารับตาแหน่ง และให้สานักงาน
จัดหารถประจาตาแหน่งให้แก่ผู้นั้นจากรถที่สานักงานมีอยู่เดิมก่อน ทั้งนี้ ในระหว่างที่สานักงานยังไม่ได้
ส่งมอบรถประจาตาแหน่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวนั้นได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจาตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๓ ไปจนกว่าจะได้รับมอบรถประจาตาแหน่ง
ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีผู้พิพ ากษาในศาลชั้นต้น รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา
รองเลขานุการศาลฎีกา เลขานุการศาลอุทธรณ์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค เลขานุการศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ และผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีในศาลชั้นต้นที่รับเงินเดือนชั้น ๔ หรือที่มีอาวุโสไม่ต่า
กว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายตามวาระ แล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจาตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๓
ผู้ดารงตาแหน่ งผู้พิ พ ากษาหั วหน้าคณะชั้น ต้นในศาลชั้น ต้น ให้ ได้ รับ ค่ าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๓
ผู้ดารงตาแหน่ งรองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ รองเลขานุ การ
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค รองเลขานุ การศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชานั ญ พิ เศษ เลขานุ ก ารศาลชั้ น ต้ น เลขานุ การ
ศาลยุติธรรมประจาภาค และเลขานุการศาลแรงงานภาค ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ชั้นต้นในศาลชั้น ต้นคนสุดท้าย แล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๓
๑๓

๑๒

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๑๓
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๑๑
ข้อ ๓๓/๔ ผู้ดารงตาแหน่งผู้พิพ ากษาอาวุโสซึ่งเคยได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจาตาแหน่งตามข้อ ๓๓/๑ และข้อ ๓๓/๒ ซึ่งดารงตาแหน่งสุดท้ายต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่งในอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ ลาดับที่ ๒.๕.๒
๑๖ผู้ด ารงต าแหน่ ง ผู้พิ พ ากษาอาวุ โสซึ่ งเคยด ารงต าแหน่ ง สุด ท้ า ยไม่ต่ ากว่ าผู้ พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจาตาแหน่งในอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ ลาดับที่ ๒.๕.๑
๑๕

ข้อ ๓๓/๕ ผู้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสที่ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจาตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้ คงให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัด หารถประจาต าแหน่ งในอั ต ราตามบัญ ชีห มายเลข ๓ ลาดั บที่ ๒.๕.๑ ต่ อไปจนกว่าจะพ้ นจาก
ตาแหน่งดังกล่าว
๑๘ข้อ ๓๓/๖ ผู้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วย
ผู้พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค และผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ นต้ น ประจ ากองผู้ ช่วยผู้พิ พ ากษาศาลอุท ธรณ์
คดีชานัญพิเศษ ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พิพ ากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นคนสุดท้าย ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๓
๑๙ผู้ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพ ากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ และ
ผู้พิพ ากษาศาลชั้น ต้น ประจาสานั ก ประธานศาลฎีกา ที่ รับเงิน เดือนชั้น ๓ และได้ปฏิ บัติ หน้ าที่ใน
ตาแหน่งเหล่านั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
ตามบัญชีหมายเลข ๓
ผู้ ด ารงต าแหน่ งผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น ประจ าส านั ก ประธานศาลฎี ก าที่ มี อ าวุ โ ส
ไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นคนสุดท้าย ให้ได้รับค่ าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจาตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๓
๑๗

ข้อ ๓๓/๗ ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ ต รวจราชการ ประเภทต าแหน่ งบริห าร ระดั บ สู ง
ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง ตามบัญชีหมายเลข ๓
๒๐

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
๑๕
๑๖
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๑๒
ข้ อ ๓๓/๘ ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ให้ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง ตามบัญชีหมายเลข ๓
๒๒ข้ อ ๓๓/๙ ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง เลขาธิ ก ารสถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการ
ศาลยุติธรรม และตาแหน่งรองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง ตามบัญชีหมายเลข ๓
๒๑

ข้อ ๓๔ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจาตาแหน่ ง จะน ารถราชการไปใช้มิได้ หากนาไปใช้ให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และ
หมดสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง เว้นแต่การเดินทางไป
เป็นหมู่คณะเพื่อการที่จาเป็นและเหมาะสมแก่การดารงตาแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและเพื่อสังคม
ข้อ ๓๔/๑ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งที่มีสิท ธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัด หารถประจาตาแหน่ งและได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งแล้ว ให้
จัดหารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นให้เหมาะสมกับเกียรติและฐานะ
ตาแหน่งราชการที่ตนดารงอยู่
๒๓

หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๕ ผู้ใดกระทาการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ
กระทาโดยมีเจตนาทุจริต ปราศจากอานาจหรื อนอกเหนืออานาจตามที่กาหนด ถือว่า ผู้นั้นกระทาผิด
วินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และความร้ายแรงแห่งกรณี
ข้อ ๓๖ ให้เลขาธิการมีอานาจออกคาสั่ง หรือวางระเบียบปฏิบัติกาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานขับรถได้เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๗ ให้ ผู้มี สิ ทธิ ได้ รับค่ าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจั ดหารถประจ าต าแหน่ ง คื น
รถประจาตาแหน่ งและพนั กงานขับรถยนต์ (ถ้ามี ) ให้แก่สานักงาน สานักศาลยุติธรรมประจาภาค
สานักอานวยการประจาศาลหรือสานักงานประจาศาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานั กงานกาหนด
โดยแจ้งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อทราบ

๒๑

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒๒
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๑๓
ข้อ ๓๘ รถประจาตาแหน่งที่ได้รับคืนจากผู้มีสิทธิตามบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นรถส่วนกลาง โดยมิให้นาประเภท และขนาดปริมาตรกระบอกสูบตามที่กาหนดไว้
ในบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ มาใช้บังคับ และให้สานักงานจัดสรรเพื่อทดแทนรถส่วนกลางที่มี
อายุการใช้งานเกิน ๕ ปี หรือจัดสรรเพื่อทดแทนรถส่วนกลางที่ได้รับความเสียหาย ต้องเสียค่าซ่อมสูง
หรือประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อม หรือเมื่อซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย
รถประจาตาแหน่ งที่เหลือจากการจัดสรรตามวรรคหนึ่งและรถส่วนกลางคันเดิมที่
ได้รับการจัดสรรทดแทนแล้วให้ดาเนินการจาหน่ายโดยการขายทอดตลาด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ)

ศุภชัย ภู่งาม
(นายศุภชัย ภู่งาม)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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๑๔
บัญชีหมายเลข ๑
๒๔ขนาดมาตรฐานรถประจาตาแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ลาดับที่

ตาแหน่ง

๑

ตาแหน่งผูบ้ ริหารศาลยุติธรรม
๑.๑ ประธานศาลฎีกา
๑.๒ ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา

๒๔

๒

ตาแหน่งผูบ้ ริหารสานักงานศาลยุติธรรม
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม

๓

กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

๔

กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

๕

กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

ปริมาตรกระบอกสูบ
หมายเหตุ
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่จากัดซีซี
ไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี
หรือไม่เกิน ๑๘๐ กิโลวัตต์
ไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี
หรือไม่เกิน ๑๘๐ กิโลวัตต์
ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือไม่เกิน ๑๖๐ กิโลวัตต์
ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือไม่เกิน ๑๖๐ กิโลวัตต์
ไม่เกินกว่า ๒,๒๐๐ ซีซี
หรือไม่เกิน ๑๓๐ กิโลวัตต์

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
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๑๕
บัญชีหมายเลข ๒
๒๕ขนาดมาตรฐานรถรับรองและรถส่วนกลางสานักงานศาลยุติธรรม
ลาดับที่
๑

ประเภท
รถรับรอง
๑.๑ รถนั่งเก๋ง
๑.๒ รถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง
๑.๓ รถแวนตรวจการขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เครื่องยนต์เบนซิน

๒

รถส่วนกลาง
๒.๑ รถนั่งเก๋ง
๒.๒ รถโดยสารขนาด ๙ ที่นั่ง
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เครื่องยนต์เบนซิน
๒.๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
- เครื่องยนต์ดีเซล
๒.๔ รถโดยสาร (ไมโครบัส)
ขนาดไม่เกินกว่า ๒๐ ที่นั่ง
๒.๕ รถโดยสาร (ไมโครบัส)
ขนาดเกินกว่า ๒๐ ที่นั่ง
๒.๖ รถโดยสารขนาดไม่ต่ากว่า ๔๐ ที่นั่ง
๒.๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- แบบธรรมดา
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
- แบบดับเบิ้ลแคบ
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
- แบบดับเบิ้ลแคบ

๒๕

ปริมาตรกระบอกสูบ
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี
ไม่ต่ากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์
ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๖๕ กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ซีซี
ไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ซีซี
ไม่ต่ากว่า ๙,๐๐๐ ซีซี
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

หมายเหตุ

๑๖
ลาดับที่

ประเภท
๒.๘ รถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ
๒.๙ รถจักรยานยนต์

ปริมาตรกระบอกสูบ
หมายเหตุ
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า ๒,๗๐๐ ซีซี
หรือไม่ต่ากว่า ๗๕ กิโลวัตต์
๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
๑๒๐ ซีซี
๑๕๐ ซีซี
๒๕๐ ซีซี
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๑๗
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

บัญชีหมายเลข ๓

๒๖

ลาดับ
อัตราค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
ที่
บาท/เดือน/คน
๑ ตาแหน่งผู้บริหารศาลยุติธรรม
๑.๑ รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์
๔๑,๐๐๐
๑.๒ ประธานแผนกในศาลฎีกา
๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๑.๓ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค และประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
๔๑,๐๐๐
๑.๔ รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค และ
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ๒๗
๔๑,๐๐๐
๑.๕ ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
๔๑,๐๐๐
๑.๖ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค
และอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค
๑.๗ เลขาธิการประธานศาลฎีกา
๔๑,๐๐๐
๑.๘ เลขานุการศาลฎีกา
๔๑,๐๐๐
๑.๘/๑ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม๒๘
๔๑,๐๐๐
๑.๙ รองอธิบดีผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น
(๑) ข้าราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายตามวาระ
๓๑,๘๐๐
๑.๑๐ รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา
(๑) ข้าราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายตามวาระ
๓๑,๘๐๐
๑.๑๑ รองเลขานุการศาลฎีกา
(๑) ข้าราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายตามวาระ
๓๑,๘๐๐
๑.๑๑/๑ รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม๒๙
(๑) ข้าราชการตุลาการที่รับเงินเดือนชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายตามวาระ
๓๑,๘๐๐

๒๖

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๗ ลาดับที่ ๑.๓, ๑.๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
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๑๘
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

๒

๑.๑๒ เลขานุการศาลอุทธรณ์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค และ
เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ๓๐
(๑) ข้าราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
(๒) ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายตามวาระ
๑.๑๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีในศาลชั้นต้น
(๑) ข้าราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
(๒) ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลคนสุดท้ายตามวาระ
๑.๑๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๑.๑๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้น
๑.๑๖ รองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ เลขานุการศาลชั้นต้น เลขานุการศาลยุติธรรม
ประจาภาค และเลขานุการศาลแรงงานภาค ที่มีอาวุโสไม่ตากว่
่ า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นคนสุดท้าย
ตาแหน่งตุลาการศาลยุติธรรม
๒.๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และผู้พพิ ากษาศาลฎีกา
๒.๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจาสานัก
ประธานศาลฎีกา
๒.๓ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒.๔ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ คดี ชานัญพิเศษ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจากอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจากอง
ผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษาศาลอุท ธรณ์ภ าค ผู ้พ ิพ ากษาศาลอุท ธรณ์
ประจากองผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษาศาลอุ ทธรณ์ คดี ช านั ญ พิเศษ และ
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจาสานักประธานศาลฎีกา๓๑
๒.๕ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้น ผู้พพิ ากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาอาวุโสใน
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และ
ผู้พิพากษาอาวุโสประจาสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๓๒

๓๐

อัตราค่าตอบแทน
หมายเหตุ
บาท/เดือน/คน

๔๑,๐๐๐
๓๑,๘๐๐
๔๑,๐๐๐
๓๑,๘๐๐
๓๑,๘๐๐
๒๕,๔๐๐
๒๕,๔๐๐

๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐

ลาดับที่ ๑.๑๒, ๑.๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๓๑
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บัญชีหมายเลข ๓

๑๙
บัญชีหมายเลข ๓
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (ต่อ)
ลาดับ
ที่

๓

ตาแหน่ง
๒.๕.๑ ซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือเทียบเท่า
๒.๕.๒ ซึง่ เคยดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือเคย
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจาตาแหน่งในอัตรา ตามข้อ ๒.๖
๒.๖ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่รับเงินเดือนชั้น ๓ และมีอาวุโสสูงกว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนแรกตามวาระ
๒.๗ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ ที่มีอาวุโสไม่ต่ากว่าผู้พพิ ากษาหัวหน้าคณะ
ชั้นต้นในศาลชั้นต้นคนสุดท้าย๓๓
๒.๘ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้พพิ ากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ และผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นประจาสานักประธาน
ศาลฎีกาที่รับเงินเดือนชั้น ๓ และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
เหล่านั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี๓๔
๒.๙ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกาที่มีอาวุโส
ไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลชั้นต้นคนสุดท้าย
ตาแหน่งผู้บริหารสานักงานศาลยุติธรรม
๓.๑ รองเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
๓.๒ ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
๓.๓ ผู้ตรวจราชการ
๓.๔ ผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม๓๕

๓๓

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓๔

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

อัตราค่าตอบแทน
หมายเหตุ
บาท/เดือน/คน
๔๑,๐๐๐
๓๑,๘๐๐

๓๑,๘๐๐
๒๕,๔๐๐

๒๕,๔๐๐

๒๕,๔๐๐

๓๑,๘๐๐
๓๑,๘๐๐
๓๑,๘๐๐
๒๕,๔๐๐

๒๐
แบบ ๑
ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง
วันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ..................
เรียน ..............................................................................................
ข้าพเจ้า .............................................................. ตาแหน่ง ........................................................................
กลุ่มงาน/ฝ่าย................................................................................. กอง.............................................................................
ขออนุญาตใช้รถยนต์สว่ นกลางไป (สถานที่) ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
เพื่อ .........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
มีคนนั่ง .................. คน ในวันที่ .................................................................... เวลา ................................................. น.

ถึงวันที่ ...................................................................... เวลา .................................................น.
ลงชื่อ .................................................................. ผู้ขออนุญาต
ลงชื่อ ....................................................... ผู้อานวยการสานัก/กองหรือผู้แทน
(...................................................... )
............. /........................../................
วันที่ ......................................................................
 อนุญาตให้นารถยนต์หมายเลขทะเบียน ................................................. ไปใช้ในราชการตามที่ขอ
และมอบหมายให้ .............................................................................. เป็นพนักงานขับรถคันดังกล่าว
 ไม่อนุญาต .......................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................ ผู้มีอานาจอนุญาต
(........................................................... )
ตาแหน่ง ...........................................................................
วันที่ ..........................................................

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๒๑
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ ...............................................................................
หน่วยงาน .........................................................................…....…
ประเภท .................................................................... รหัส ......................................... ลักษณะ/คุณสมบัติ ............................................................................. รุ่นแบบ .....................................................
สถานที่ตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ..................................................................................... ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค .........................................................................................................................
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................... โทร. .......................................................................................
ประเภทเงิน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ  อื่น ๆ
วิธีการได้มา
 ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ
 รับบริจาค
วันเดือนปี

ที่เอกสาร

รายการ

จานวน ราคาต่อ
หน่วย หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

อายุ อัตรา
มูลค่ารวม ใช้งาน ค่าเสื่อม ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
ประจาปี
สะสม
ราคา

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๒๒
แบบ ๓
วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
เรื่อง รายงานอุบัติเหตุรถหมายเลขทะเบียน .....................................................................................................
เรียน ....................................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ......................................................................................... เวลา ...................................................... น.
สถานที่เกิดเหตุ ............................................................................................................. (ดังแผนที่สังเขปที่แนบมานี้)
ความเร็วขณะเกิดเหตุ ..................................................................................................................................... กม./ชม.
ก่อนเกิดเหตุเดินทางจาก ................................................................ จะไป......................................................................
ความเสียหาย ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
พาหนะหรือทรัพย์สินฝ่ายตรงข้าม รถ ............................................. หมายเลขทะเบียน ....................................
ขับขี่โดย .............................................................. อายุ .......... ปี ใบอนุญาตขับขี่เลขที่ .............................................
ที่อยู่ของผู้ขับขี่ ....................................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของรถ .......................................................................................................................................................................
เหตุเกิดจาก .........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ความเสียหาย ......................................................................................................................................................................

ผู้บาดเจ็บ
ชื่อ ...................................................................... อายุ ......... ปี ที่อยู่ ................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ ........................................................................... อายุ ......... ปี ที่อยู่ ...........................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ผู้สอบสวนและพยาน
พนักงานสอบสวนชื่อ ..........................................................................สถานีตารวจ ....................................................
พยาน ชื่อ ................................................................. อายุ .......... ปี ที่อยู่ ......................................................................
..................................................................................................................................................................................................
พยาน ชื่อ ................................................................... อายุ .......... ปี ที่อยู่ ....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ผลของคดี .............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................................................
(....................................................................................... )
พนักงานขับรถยนต์/หรือผู้ขับ

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๒๓
รายละเอียดการซ่อมบารุง
รถ ...................................................................... หมายเลขทะเบียน ....................................................................
เลข
ลาดับ
ระยะทาง
ที่
เมื่อเข้า
ซ่อม

จานวนเงิน
รายการซ่อม

สถานที่ซ่อม

บาท ส.ต.

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

วัน
ตรวจรับ

หมาย
เหตุ

