ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การเดิน ทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นประโยชน์แก่ราชการ
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่ง พระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบบริ ห าร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบีย บคณะกรรมการบริ หารศาลยุติ ธรรม ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกาหนดไว้ในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการและ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติ ธรรม ซึ่ง
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมมีอานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในต่างประเทศ โดยงบประมาณสานักงานศาลยุติธรรมทั้งหมดหรือ
บางส่วน การเดินทางไปดูงานโดยหลักสูตรที่กากับดูแลโดยสานักงานศาลยุติธรรม และการเดินทาง
ไปดูงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์
ด้ว ยการเรียนตามหลักสูต รของการฝึกอบรมที่จัด ขึ้นในต่างประเทศ โดยงบประมาณสานักงาน
ศาลยุติธรรม และการเดินทางไปฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้ อ ๖ การพิ จ ารณาก าหนดการดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ ให้ ค านึ ง ถึ ง หลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้

๒
(๑) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศาลยุติธรรม และนโยบาย
ประธานศาลฎีกา และเป็นประโยชน์ต่อราชการมากที่สุดเป็นลาดับแรก
(๒) สถานที่ที่ไปดูงานในต่างประเทศไม่ควรซ้ากับสถานที่ที่ สานักงานศาลยุติธรรม
เคยส่งบุคคลหรือคณะบุคคลไปดูงานมาแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา
(๓) การประสานสถานที่ดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์มายัง
สานักงานศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง เพื่อขอความอนุเคราะห์จากกระทรวง
การต่างประเทศในการติดต่อสถานที่ดูงาน หรือเป็นไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
หมวด ๒
การฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ข้ อ ๗ ข้ า ราชการตุ ล าการผู้ ใ ดไปฝึ ก อบรม ณ ต่ า งประเทศ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการตุลาการตั้งแต่ตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขึ้นไป
(๒) ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใด
๑
(๓) กรณีเคยได้รับทุนไปศึกษา และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ รวมถึงกรณีที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ไปฝึกอบรมในระบบโควตา จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร
กรณีได้รับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เป็นครั้งที่ ๓ และครั้งต่อไป จะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร แต่หากได้รับทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ในหลักสูตรเดิม จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(๔) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิด ที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนเงินเดือนตามระเบียบ ก.ต.
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
(๕) เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้
(๖) กรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ข้อ ๘ ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใดไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒) ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนไปศึ กษาหรือฝึกอบรมต่อต่างประเทศจากแหล่งทุน
อื่นใด
(๓) กรณีเคยได้รับทุนไปศึกษา และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
กรณีได้รับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เป็นครั้งที่ ๓ และครั้งต่อไป จะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร แต่หากได้รับทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ในหลักสูตรเดิม จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๑

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓
(๔) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน
(๕) เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้
(๖) กรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ข้อ ๙ ให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้รับทุนสานักงานศาลยุติธรรม
ทาสัญญาหรือข้อตกลงให้ข้าราชการที่ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสิทธิรับทุนต้องส่งแบบรายงานตัวไปยังกองการต่างประเทศ สานักงานศาล
ยุติธรรม เพื่อยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะได้แจ้งในประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ
รับทุน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ การรับทุน แต่หากมีการยืนยันการรับทุนแล้วสละสิ ทธิ์ภายหลัง
ผู้ที่สละสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว
(๒) ผู้ไ ด้รับทุน สานั กงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องจัดทาบทความเชิง วิชาการ หรือรายงานตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ
และภายในระยะเวลาที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด ซึ่งมีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ เสนอสานักงาน
ศาลยุติธรรม รวมทั้งจัดทาแบบรายงานติดตามผลการนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้หรือพัฒนางาน
ศาลยุติธรรมตามรูปแบบที่กาหนด เสนอต่อสานักงานศาลยุติธรรม ภายในระยะเวลา ๑ ปี มิฉะนั้น
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสานักงานศาลยุติธรรม
(๓) ผู้ได้รับทุนต้องทาสัญญาหรือข้อตกลงตามแบบที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับของข้อ ๙ การเพิกถอนการให้ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
แก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การทาสัญญาหรือข้อตกลงตามที่สานักงาน
ศาลยุติธรรมกาหนด
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเป็นผู้ไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับทุน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมเป็นสาคัญ
(๓) ไม่ ป ฏิบั ติต ามเงื่อ นไขหรื อก าหนดการเดิ นทางไปฝึ กอบรมตามที่ ส านั กงาน
ศาลยุติธรรมกาหนด
(๔) หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ
ในการรับทุนครั้งนี้ทันที
(๕) ในกรณีมีการเพิกถอนทุนให้เป็นไปตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ข้อ ๑๑ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจะได้รับอนุมัติให้ เดินทางไปดูงาน และ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ได้เพียงไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์
ของราชการศาลยุติธรรม โดยได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของผู้มาประชุม ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศของ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก

๔
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ การเดิ น ทางไปดู ง าน และฝึ ก อบรม
ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เว้นแต่กรณีเดินทางไปเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ และการสมัครรับทุนฝึกอบรมของสานั กงาน
ศาลยุติธรรมที่ได้ประกาศรับสมัครก่อนประกาศนี้บังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

ดิเรก อิงคนินันน์
(นายดิเรก อิงคนินนั ท์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

