ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานศาลยุติธรรม
“ศาลยุติธรรม” หมายความว่า ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์
คดีชานั ญพิเศษ ศาลชั้น ต้น และให้ ห มายความรวมถึงสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคและสถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมด้วย
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม วัด และที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
“หั ว หน้ าส่ ว นราชการศาลยุ ติ ธรรม” หมายความว่ า ประธานศาลฎี ก า ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ์ ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช านั ญ พิ เศษ อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา
ศาลชั้น ต้น อธิบ ดี ผู้ พิ พ ากษาภาค เลขาธิก ารสถาบั น พั ฒ นาข้ าราชการฝ่ายตุ ลาการศาลยุ ติธ รรม
และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
“ข้ า ราชการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการตุ ล าการ ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม ข้ า ราชการ
ศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และให้หมายความ
รวมถึงลูกจ้างและพนักงานราชการของศาลยุติธรรมด้วย

๒
“ผู้พิพากษาสมทบ” หมายความว่า ผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
“อนุ ญ าโตตุลาการ” หมายความว่า อนุ ญ าโตตุลาการที่ขึ้นทะเบี ยนกับสานักงาน
ศาลยุติธรรม ตามประกาศสานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม
“ผู้ป ระนี ป ระนอม” หมายความว่ า ผู้ ที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ เป็ น ผู้ ป ระนี ป ระนอมตาม
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยพื้นความรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนและลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา
“ผู้ประสานการประชุม ” หมายความว่า ผู้ประสานการประชุมตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“บุคลากรของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ
ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ข้าราชการ และบุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิ บั ติ งานตามระเบี ย บนี้ และให้ ห มายความรวมถึ งบุ ค คลอื่ น ที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ป ฏิ บั ติ งาน หรื อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย
“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็น ข้าราชการ
หรือบุคลากรของรัฐ และได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการผู้จัดการ
ประชุมระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงานในการประชุมระหว่างประเทศ เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงาน
บันทึกข้อมูล พนักงานแปล ล่าม และผู้จดบันทึกสรุปประเด็นในการประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การพัฒนาจิต การดูงาน
การฝึ ก งานหรื อ ที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ทั้ ง ในและหรื อ ต่ า งประเทศ โดยมี โ ครงการหรื อ หลั ก สู ต ร
และช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมประเภท ก ๑” หมายความว่า ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมที่เป็ น
ข้าราชการตุลาการที่รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้น ๑ ขึ้นไป และดะโต๊ะยุติธรรม
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก ๒” หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ ป็นผู้ช่วย
ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ

๓
“ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมประเภท ข ๑” หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็ น
ข้าราชการศาลยุติธรรม หรือบุคลากรของรัฐ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง และตาแหน่ งประเภท
บริหารระดับต้นขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
“ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมประเภท ข ๒” หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็ น
ข้าราชการศาลยุติธรรม หรือบุคลากรของรัฐ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ลู กจ้ างและพนั กงานราชการของศาลยุ ติ ธรรม อนุ ญ าโตตุ ลาการ ผู้ ประนี ประนอม และผู้ ประสาน
การประชุม
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มไิ ด้เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก ๑ ประเภท ก ๒ ประเภท ข ๑ และประเภท ข ๒
“การประชุ ม ระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุ ม หรื อ สั ม มนาระหว่า ง
ประเทศที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์ก าร
ระหว่างประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุม
หรือสัมมนา
“การดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
ซึ่งกาหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกาหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศ ให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่ างประเทศ และ
ให้หมายความรวมถึงโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่ศาลยุตธิ รรม
หรือสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดขึ้น
“ผู้แทน” หมายความว่า ผู้แทนประเทศไทยและที่ปรึกษาของผู้แทนดังกล่าวซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากประธานศาลฎีกา หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี
“ผู้เข้าร่ว มประชุ ม ” หมายความว่ า ผู้ แทน และผู้แ ทนของต่ างประเทศที่ เข้ าร่ว ม
การประชุมระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ การฝึ กอบรมที่ มี ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมประเภท ก ๑ และหรือประเภท ข ๑
เกินกว่าร้อยละ ๒๕ ให้ จัด เป็น การฝึกอบรมประเภท ก ๑ หรือประเภท ข ๑ แล้วแต่ ผู้เข้ ารับการ
ฝึกอบรมประเภทใดจะมากกว่า
การฝึกอบรมนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดเป็นการฝึกอบรมประเภท ก ๒ หรือ
ประเภท ข ๒ แล้วแต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภทใดจะมากกว่า
กรณี ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็น บุคคลภายนอก
เข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ให้จัดเป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

๔
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายของศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ต้องเป็นการฝึกอบรมที่ศาลยุ ติธรรมหรือ
สานักงานเป็นผู้จัด และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี
หากจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ
ให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(๔) ค่าวุฒิบตั รหรือค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ่ สาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๐) ค่าน้าปานะ
(๑๑) ค่ากระเป๋า หรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสารหรือข้อมูลสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
(๑๒) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๓) ค่าปกวุฒิบัตร เฉพาะหลักสูตรผู้บริห ารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง และ
หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
(๑๔) ค่าจัดทาโล่ประกาศเกียรติคุณ เฉพาะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง และหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
(๑๕) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๖) ค่าอาหาร
(๑๗) ค่าเช่าที่พัก
(๑๘) ค่ายานพาหนะ
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(๑๙) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและค่าธรรมเนียมในการจัดทาวีซ่ารวมถึงค่าธรรมเนียม
ผ่านแดน ในโครงการหรือหลักสูตรที่มีการอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ
(๒๐) ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทางในโครงการหรือหลักสูตรที่มีการอบรมหรือ
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
(๒๑) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
(๒๒) ค่าตอบแทนล่ามสาหรับบุคคลภายนอก ในโครงการหรือหลักสูตรที่มีการอบรม
หรือศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ
(๒๓) ค่ า ใช้ จ่ ายในการเข้ า รับ ฟั งการอบรมหรื อ บรรยายในและหรื อ ต่ างประเทศ
สาหรับโครงการหรือหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม
และประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๒) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๓) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินปกละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๔) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอันละ ๒,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๕) ถึง (๑๘) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๙) ถึง (๒๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนล่ามตาม (๒๒) และค่าใช้จ่ายตาม (๒๓) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ
ข้อ ๘ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๙ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตการณ์
(๖) บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ จาก ก.บ.ศ. ให้เป็นกรรมการอานวยการอบรมและพัฒนา
ข้าราชการ หรือได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการในคณะเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานในและหรือ
ต่างประเทศ
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ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย
แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจากหน่วยงานอืน่ ให้ทาได้เมื่อศาลยุตธิ รรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและ
หน่วยงานอื่นตกลงยินยอม
ข้อ ๑๐ การเที ย บต าแหน่ งของบุ ค คลตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่ มิ ได้ เป็ น
ข้าราชการ หรือบุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้เทียบตาแหน่งได้ ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นข้าราชการ หรือบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตาแหน่ง
หรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่ ก.บ.ศ. หรือกระทรวงการคลังได้เทียบระดับตาแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ๑ และประเภท ข ๑ ให้เทียบเท่าข้าราชการ
ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง วิ ท ยากรในการฝึ ก อบรมประเภท ก ๒ ประเภท ข ๒ และ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
(๔) กรณี นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการพิจารณาเทียบตาแหน่งตามความ
เหมาะสม
ข้อ ๑๑ การเทียบตาแหน่งของบุคคลตาม ข้อ ๙ (๔) ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือบุคลากร
ของรัฐ เพื่อเบิกจ่า ยค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรมเทียบ
ตาแหน่งได้ ดังนี้
(๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมประเภท ก ๑ และประเภท ข ๑ ให้เทียบได้
ไม่เกินสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหารระดบั สูง
(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมประเภท ก ๒ และประเภท ข ๒ ให้เทียบได้
ไม่เกินสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการระดบั ต้น
(๓) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่กาหนดใน
ระเบียบนี้ ให้นาข้อ ๑๐ (๔) มาใช้บังคับ
ข้อ ๑๒ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้
จานวน ๑ คน
(ข) ชั่ว โมงการฝึ กอบรมที่ มี ลั กษณะเป็ น การอภิ ป รายหรือ สั ม มนาหรือ เสวนา
เป็นคณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ดาเนินการอภิปรายหรือสัมมนา
หรือเสวนาที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มี ลักษณะเป็น การแบ่ งกลุ่ มฝึกภาคปฏิ บั ติ แบ่ งกลุ่ ม
อภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทากิจกรรม ซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
และจาเป็นต้องมีวิทยากรประจากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
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(ง) ชั่ว โมงการฝึ กอบรมใดมี วิท ยากรเกิ น กว่าจานวนที่ ก าหนดไว้ ต าม (ก) (ข)
หรือ (ค) ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กาหนดในตารางการฝึกอบรม
โดยไม่ ต้ อ งหั ก เวลาที่ พั ก รั บ ประทานอาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม แต่ ล ะชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมต้ อ งมี
กาหนดเวลาการฝึ กอบรมไม่ น้ อยกว่าห้ าสิ บ นาที กรณี กาหนดเวลาการฝึ กอบรมไม่ ถึงห้ าสิบ นาที
แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณสาหรับ
การฝึ กอบรมประเภท ก ๑ และประเภท ข ๑ ไม่ เกิ นชั่ วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรม
ประเภท ก ๒ และประเภท ข ๒ และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ
๘๐๐ บาท
(ข) วิท ยากรที่ มิ ใช่ บุ ค คลตาม (ก) ให้ ได้ รั บ ค่ า สมนาคุ ณ ส าหรั บ การฝึ ก อบรม
ประเภท ก ๑ หรือประเภท ข ๑ ไม่เกินชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรมประเภท ก ๒ หรือ
ประเภท ข ๒ และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จาเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง
เป็น พิ เศษเพื่อประโยชน์ ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูต รที่กาหนด จะให้วิทยากรได้รับ
ค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่กาหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ
(ง) การฝึกอบรมที่ศาลยุติธรรมหรือสานั กงานจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดฝึกอบรมงดเบิก
ค่าสมนาคุณ เว้นแต่เลขาธิการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงิน เป็นหลักฐานการจ่าย ตาม
เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
(๔) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่ ไม่อาจทาใบสาคัญรับเงินได้ ให้ใช้ใบรับรองแทน
ใบสาคัญ รับ เงิน เป็ น หลักฐานการจ่าย และให้ ผู้อานวยการผู้ จัด การฝึ กอบรมนั้ น ๆ เป็น ผู้ รับ รอง
การจ่าย ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ ๙
ให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าอาหารตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ โครงการหรือ หลัก สูต รการฝึก อบรมที่ มีก ารจัด ที่ พั ก หรือ ออกค่าเช่ าที่ พั ก
ให้ แก่บุ คคลตามข้อ ๙ ให้ ศาลยุติธรรมหรือสานั กงานที่จัดการฝึกอบรมเบิ กจ่ายค่าเช่าที่ พั กได้เท่าที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิ น อัต ราค่าเช่าที่ พั กตามบั ญ ชีหมายเลข ๒ และบัญ ชีห มายเลข ๓ ท้ ายระเบี ยบนี้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาหรับการฝึกอบรมประเภท ก ๑ และ
ประเภท ข ๑ อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๒) การจั ด ที่ พั ก ให้ แ ก่ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรม ส าหรับ การฝึ ก อบรมประเภท ก ๒
ประเภท ข ๒ และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่
เว้ น แต่ เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ เหมาะสมหรื อ มี เหตุ จ าเป็ น ไม่ อ าจพั ก รวมกั บ ผู้ อื่ น ได้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการที่จัดการฝึกอบรม แล้วแต่กรณี อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๓) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษา
สมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม หรือบุคลากรของรัฐ ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งที่
เทียบเท่า อนุญาโตตุลาการ ผู้ประนีประนอม และผู้ประสานการประชุม ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคน
ขึ้น ไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่น ได้
หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการที่จัดการฝึกอบรม แล้วแต่กรณี อาจจัดให้พักห้องพัก
คนเดี ย วได้ ส่ ว นผู้ สั ง เกตการณ์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการตั้ ง แต่ ชั้ น ๑ ขึ้ น ไป
ดะโต๊ะยุติธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรม หรือบุคลากรของรัฐ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง และตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๔) การจั ด ที่ พั กให้ แ ก่ บุ คคลตาม ข้อ ๙ (๑) (๓) และ (๖) ให้ พั ก ห้ อ งพั กคนเดี ย ว
หรือพักห้องพักคู่ได้ โดยเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบนี้
ข้ อ ๑๕ การจั ด การฝึ ก อบรมที่ ศ าลยุ ติ ธ รรมหรือ ส านั ก งานที่ จั ด การฝึ ก อบรมจั ด
ยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะสาหรับบุคคลตามข้อ ๙ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณี
ยืมยานพาหนะของหน่วยงานอื่นให้เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณี ใช้ ย านพาหนะประจาทางหรื อ เช่ าเหมายานพาหนะ ให้ จั ด ยานพาหนะ
ตามระดับของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยอนุโลม ดังนี้
(ก) การฝึกอบรมประเภท ก ๑ หรือประเภท ข ๑ ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของข้าราชการตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณี เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ
แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝึกอบรมประเภท ก ๒ หรือประเภท ข ๒ ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของ
ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน

๙
(ค) การฝึ ก อบรมบุ ค คลภายนอกให้ จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ า ราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ยกเว้นบุคคลตาม ข้อ ๙ (๑) และ (๓) ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม ศาลยุติธรรมหรือ
สานักงานที่จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถ
รับ ส่ งวิ ท ยากรได้ โดยให้ ใช้ แ บบใบส าคั ญ รับ เงิน เป็ น หลั ก ฐานการจ่ าย ตามเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายระเบียบนี้
(๔) บุ ค คลตาม ข้ อ ๙ (๕) และ (๖) ซึ่ ง ร่ ว มเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านในและหรื อ
ต่างประเทศสาหรับการฝึกอบรมประเภท ก ๒ และประเภท ข ๒ การเบิกจ่ายค่ายานพาหนะให้อยู่ใน
ดุลพินิ จของเลขาธิการที่จะให้ เบิกจ่ายตามสิทธิได้ แต่หากเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกได้
ไม่เกินชั้นธุรกิจ
ข้อ ๑๖ การจัด การฝึกอบรมที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัด การฝึกอบรมไม่จัด
อาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัด ให้บางส่วน ให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัด การ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคล
ตามข้ อ ๙ ทั้ ง นี้ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เว้นแต่
(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๔
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้คานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบ
ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
แล้วนาจานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อ
ในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คานวณได้ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางต่อวัน
ข้อ ๑๗ การจัด การฝึ ก อบรมบุ ค คลภายนอก ถ้าศาลยุติ ธรรมหรือ สานั ก งานที่ จั ด
การฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัด ให้บางส่วน ให้ศาลยุติธรรมหรือ
สานักงานที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ ป็นข้าราชการ หรือบุคลากร
ของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖ และให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรม
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็น ข้าราชการ หรือบุคลากร
ของรัฐตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่าอาหาร

๑๐
(ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๒ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ได้ไม่เกินคนละ ๘๐ บาทต่อวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ได้ไม่เกินคนละ ๑๖๐ บาทต่อวัน
(ค) การฝึก อบรมที่ ไม่ จัด อาหารให้ ทั้ ง ๓ มื้ อ ให้ เบิ ก จ่ายค่ าอาหารในลัก ษณะ
เหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บาทต่อวัน
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ ให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก เป็นหลักฐานการจ่าย ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้ อ ๑๘ การเบิ ก ค่ า เครื่ อ งแต่ ง ตั ว ในการเดิ น ทางไปฝึ ก อบรมในต่ า งประเทศ
ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็น ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ ตามบัญชี
หมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการ
ฝึกอบรมได้ รับ ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้ งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับ
ความช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยบางส่ ว น ให้ เบิ ก จ่ า ยค่ าใช้ จ่ ายสมทบในส่ วนที่ ไม่ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ กรณีศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรม
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
ข้ อ ๒๑ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม และรายงานต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ ๒๒ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานพิจารณา
อนุ มัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติห น้ าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ ศาลยุติธรรมหรือสานักงานนั้นตาม
จานวนที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

๑๑
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ
ข้อ ๒๔ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๓ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของ
ผู้เข้ ารับ การฝึ ก อบรมหรือ ผู้ สั งเกตการณ์ ไว้ทั้ งหมด หรือ ส่ว นราชการหรือ หน่ วยงานอื่น ที่ จั ด การ
ฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๓ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้
บางส่วน หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก
หรื อ ค่ า พาหนะทั้ ง หมดหรื อ รั บ ผิ ด ชอบให้ บ างส่ ว น ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์
เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖
ข้อ ๒๕ กรณีที่ข้าราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยได้รับ
ความช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปฝึ ก อบรมทั้ ง หมด ให้ ง ดเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ถ้ า ได้ รั บ
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณี ได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับแล้ว แม้จะต่ากว่าสิทธิ
ที่ได้รับก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว
ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้น เดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ
ที่พึงได้รับ
(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พัก
ต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่า
ที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือ จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) กรณี ไ ด้ รับ ความช่ ว ยเหลื อ ค่ าเบี้ ย เลี้ย งเดิ น ทางต่ ากว่ าสิ ท ธิ ที่ พึ งได้ รับ ให้ เบิ ก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายกรณี ท่ีได้รับ ความช่ว ยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายระเบี ยบนี้ พร้อมแนบสาเนา
หนังสือของหน่วยงานอื่นที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานอื่น
ที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้คานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้

๑๒
ข้ อ ๒๖ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ จั ด ท ารายงานผลการเข้ ารั บ
การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น เสนอหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ภายใน
๖๐ วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ข้อ ๒๗ การจั ด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิ จปกติ ห รือ ตามนโยบายของ
ศาลยุ ติ ธ รรมและส านั ก งาน ให้ หั ว หน้ าส่ วนราชการศาลยุ ติ ธรรมหรือ เลขาธิก ารพิ จารณาอนุ มั ติ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
กรณีที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่
ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรื อผู้เข้าร่วมงาน ให้นาความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔
และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับ แต่ถ้าศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ
ให้นาความในข้อ ๑๖ มาใช้บังคับ
หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ
ข้อ ๒๘ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ ตามระเบียบนี้
ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการประชุม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
(๔) วิทยากร
(๕) ผู้เข้าร่วมประชุม
(๖) ผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้เบิ กจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เว้นแต่ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของ
เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ
ข้อ ๓๐ การประชุมระหว่างประเทศที่มีการจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะให้แก่
บุคคลตามข้อ ๒๘ ให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศเบิกจ่ายค่าอาหาร
ค่า เช่าที่พัก หรือค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
เลขาธิการ
ข้อ ๓๑ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๒ (๑) ส่วนอัตรา
ค่าสมนาคุณวิทยากรให้เบิกจ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ

๑๓
ข้อ ๓๒ เจ้าหน้ าที่ ต ามข้ อ ๒๘ ซึ่ งมี ค าสั่ งให้ ไปปฏิ บั ติ งานในการประชุม ระหว่าง
ประเทศให้ได้รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานคนละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน
ข้อ ๓๓ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานลัก ษณะพิ เศษให้ เบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทนเฉพาะวัน ที่
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และอัตราที่เลขาธิการกาหนด
ข้อ ๓๔ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่ผู้จัดการประชุมระหว่าง
ประเทศเรียกเก็บ
ข้อ ๓๕ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๔ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักหรือค่าพาหนะของ
ผู้เข้าร่ว มประชุมไว้ทั้งหมด หรือหน่ วยงานอื่น ผู้จัด การประชุมได้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร
ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดเบิกค่าใช้จ่าย
กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๔ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้
บางส่วน หรือหน่วยงานอื่นผู้จัดการประชุมไม่ออกค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดหรือ
ออกให้บางส่วน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนที่ขาด หรือส่วนที่มิได้
ออกให้จากส่วนราชการต้นสังกัดได้ตามข้อ ๓๐
ข้ อ ๓๖ กรณ ศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ ส านั ก งานผู้ จั ด การประชุ ม ระหว่า งประเทศได้ รั บ
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่นในและหรือต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะ
ส่วนที่ขาดได้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๗ กรณี เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติงานในการประชุมระหว่างประเทศ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ และให้งดเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อ ๓๘ กรณีศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้าง
จัดประชุมระหว่างประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดาเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตาม
ข้อ ๒๙ ถึงข้อ ๓๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานใดที่ได้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติม ที่ ใช้บั งคั บอยู่ในวัน ก่ อนวันที่ ระเบี ยบนี้ ใช้บั งคั บ ให้ ดาเนิ น การ
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) ชีพ จุลมนต์
(นายชีพ จุลมนต์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

บัญชีหมายเลข ๑
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
(บาท : วัน : คน)
การฝึกอบรมในสถานท่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ระดับการฝึกอบรม

ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ

๑. การฝึ ก อบรมประเภท ก ๑ และ

การฝกอบรมในสถานท่ของเอกชน
ในประเทศ

ในตางประเทศ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมื้อ

ในตางประเทศ

ไม่เกิน ๘๕๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๑,๒๐๐

ไม่เกิน ๘๕๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๔๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๙๕๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ประเภท ข ๑
๒ การฝึ ก อบรมประเภท ก ๒ และ
ประเภท ข ๒
๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราค่าเช่าท่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดยว

ค่าเช่าห้องพักคู่

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑,๓๐๐ บาท

๒. การฝึ ก อบรมประเภท ก ๒ และ
ประเภท ข ๒

ไม่เกิน ๑,๔๕๐ บาท

ไม่เกิน ๙๐๐ บาท

๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท

๑. การฝึกอบรมประเภท ก ๑ และ
ประเภท ข ๑

หมายเหตุ : ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรม
เรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ กรณีที่
ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

บัญชีหมายเลข ๓

ระดับการฝึกอบรม
๑. การฝึกอบรมประเภท ก ๑ และ

อัตราค่าเช่าท่พักในการฝกอบรมในต่างประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภท ก
ประเภท ข
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดยว
คนเดยว

ประเภท ค
ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดยว

ไม่เกิน ๘,๐๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๓,๙๐๐

ไม่เกิน ๓,๖๐๐

ไม่เกิน ๖,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๒๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐

ไม่เกิน ๒,๘๐๐

ไม่เกิน ๒,๔๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ประเภท ข ๑
๒. การฝึกอบรมประเภท ก ๒ ประเภท
ข ๒ และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

หมายเหตุ : (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีนี้

ไม่เกิน ๑,๗๐๐

บัญชประเทศจาแนกตามประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค แนบท้ายบัญชหมายเลข ๓
ประเภท ก ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังน้
๑. ญีป่ ุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
๖. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๗. ราชอาณาจักรสเปน
๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๙. สหรัฐอเมริกา
๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๓. แคนาดา
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๕. ไต้หวัน
๑๖. เติรก์ เมนิสถาน
๑๗. นิวซีแลนด์
๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๑๙. ปาปัวนิวกีนี
๒๐. มาเลเซีย
๒๑. ราชรัฐโมนาโก
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิรก์
๒๓. ราชรัฐอันดอร์รา
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

-๒๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน
๓๑. รัฐสุลต่านโอมาน
๓๒. โรมาเนีย
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๘. สาธารณรัฐชิลี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก
๔๐. สาธารณรัฐตุรกี
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๔๕. สาธารณรัฐเปรู
๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด์
๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๔๘. สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
๔๙. สาธารณรัฐมอริเซียส
๕๐. สาธารณรัฐมอลตา
๕๑. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๕๒. สาธารณรัฐเยเมน
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย

-๓๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๖๔. สาธารณรัฐฮังการี
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๖๖. ฮ่องกง
ประเภท ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังน้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. สาธารณรัฐเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๖. สหภาพพม่า
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา

-๔๒๓. สาธารณรัฐคีรก์ ิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๔. สาธารณรัฐตรินแิ ดดและโตเบโก
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรนุ ดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์

-๕๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากทก่ าหนดในประเภท ก และประเภท ข

บัญชีหมายเลข ๔
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
๑. รายชือ่ ประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครือ่ งแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๑) สหภาพพม่า
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมูเ่ กาะฟิจิ
(๑๒) ปาปัวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-์เลสเต
๒. ค่าเครือ่ งแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตรา ดังนี้
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน
(๒) ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร
๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
(๒) ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ระดับสูง
(๔) ข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง
(๕) ข้าราชการตุลาการ
๓. ผู้ที่เคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศมาแล้ว หรือเคยได้รับค่าเครื่อง
แต่งตัวจากส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถ้าต้องเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้อีกเมื่อการเดินทางครั้งใหม่มีระยะห่างจาก
การเดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกิน ๒ ปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย

เอกสารหมายเลข ๑
ใบสาคัญรับเงิน
ศาลยุตธิ รรมหรือสานักงานผู้จัดฝึกอบรม ..........................................................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร ................................................................................................................................................................................
วันที่ .............. เดือน ............................................. พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................อยู่บ้านเลขที่ ..............................................................
ตาบล/แขวง ..................................................... อาเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .....................................................
ได้รบั เงินดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................................................................................................. ผูร้ ับเงิน
(ลงชื่อ) .............................................................................................................................. ผู้จ่ายเงิน

เอกสารหมายเลข ๒

ใบรับรองแทนใบสาคัญรับเงิน
ศาลยุตธิ รรมหรือสานักงานผู้จัดฝึกอบรม ........................................................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร ...............................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี
รายละเอยดรายจ่าย
จานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น
รวมทัง้ สิ้น (ตัวอักษร) ......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................................. ผู้จ่ายเงิน
(..................................................................................)
ตาแหน่ง ..................................................................................................
วันที่ .................................................................
ข้าพเจ้า ............................................................................... ตาแหน่ง ............................................................................
สานัก/กอง .......................................................................................... ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบสาคัญรับเงิน
จากผู้รับได้
ลงชื่อ ............................................................................... ผู้อานวยการ
(..................................................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................................................
วันที่ ........................................................

เอกสารหมายเลข ๓
แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชื่อศาลยุตธิ รรมหรือสานักงานผู้จัดฝึกอบรม ............................................................................................ โครงการ / หลักสูตร .............................................................................................................
วันที่ ......... เดือน ...................................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ …..... เดือน .................................. พ.ศ. ................. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ ์ รวมทัง้ สิ้น ............. คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ ์ได้รับเงินจาก ........................................................................................................................................................................................................................................
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่พกั ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน วัน เดือน ปี
ลายมือชือ่
ลาดับท่
ชื่อ -สกุล
ท่อยู่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ท่รับเงิน
ผู้รับเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ ........................................................................................................................... ผู้จ่ายเงิน
( ........................................................................................................................ )

ตาแหน่ง .............................................................................................................................

เอกสารหมายเลข ๔
แบบรายละเอยดค่าใช้จา่ ยกรณทไ่ ด้รับความช่วยเหลือ
โครงการ/หลักสูตร ......................................................................................................... ณ ประเทศ ...............................................................................
ตั้งแต่วันที่ ............................................................................................... ถึงวันที่ ..............................................................................................
ชื่อ ........................................................................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ...................................................................................ระดับ................................................. สังกัดหน่วยงาน......................................................
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ............................................................................................................................................................................................
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง .................................................................................
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ................................ บาท จานวน ...................... วัน

ในวงเงิน ......................................... บาท
ในวงเงิน .......................................... บาท

๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ............................... บาท จานวน ...................... วัน
๔. ..............................................................................................................................................

ในวงเงิน .......................................... บาท
ในวงเงิน ......................................... บาท

๕. ..............................................................................................................................................

ในวงเงิน .......................................... บาท

๖. ...............................................................................................................................................

ในวงเงิน .......................................... บาท

รวมเป็นเงิน ............................................................................ บาท
ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ......................................................................................... ในวงเงิน ........................................... บาท
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ .............................................. บาท จานวน ................ วัน ในวงเงิน .......................................... บาท
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ............................................. บาท จานวน ................ วัน ในวงเงิน ......................................... บาท
๔. ค่าเครือ่ งแต่งตัว
ในวงเงิน .......................................... บาท
๕. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน .......................................... บาท
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน .......................................... บาท
๗. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
ในวงเงิน .......................................... บาท
๘. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ในวงเงิน .......................................... บาท
รวมเป็นเงิน ....................................................................... บาท
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ลงชื่อ ............................................................................................... ผู้เดินทาง
( ........................................................................................... )
......................../................................./..........................

