(สำเนำ)
ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีระเบียบว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และ
กำรประชุมระหว่ำงประเทศ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ ำ “ระเบี ย บคณะกรรมกำรบริ ห ำรศำลยุ ติ ธ รรม ว่ ำ ด้ ว ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ถ้ำข้อควำมมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่ำงอื่น
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนศำลยุติธรรม
“ศำลยุติธรรม” หมำยควำมว่ำ ศำลฎีกำ ศำลอุทธรณ์ ศำลอุทธรณ์ภำค ศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญ พิเศษ ศำลชั้น ต้น และให้ ห มำยควำมรวมถึงสำนักงำนอธิบดีผู้พิพำกษำภำคและสถำบัน
พัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรมด้วย
“หน่วยงำนอื่น ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรอื่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนภำคเอกชน มูลนิธิ สมำคม ชมรม วัด และที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมีลักษณะอย่ำงเดียวกัน
“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม
“หั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรศำลยุ ติ ธ รรม” หมำยควำมว่ ำ ประธำนศำลฎี ก ำ ประธำน
ศำลอุ ท ธรณ์ ประธำนศำลอุ ท ธรณ์ ภ ำค ประธำนศำลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช ำนั ญ พิ เศษ อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ำกษำ
ศำลชั้น ต้น อธิบ ดี ผู้ พิ พ ำกษำภำค เลขำธิ กำรสถำบั น พั ฒ นำข้ ำรำชกำรฝ่ ำยตุ ลำกำรศำลยุ ติธ รรม
และผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำล

๒
“ข้ ำ รำชกำร” หมำยควำมว่ ำ ข้ ำ รำชกำรตุ ล ำกำร ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม ข้ ำ รำชกำร
ศำลยุติธรรม ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม และให้หมำยควำม
รวมถึงลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรของศำลยุติธรรมด้วย
“ผู้พิพำกษำสมทบ” หมำยควำมว่ำ ผู้พิพำกษำสมทบตำมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธี
พิจำรณำคดีแรงงำน และพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
“อนุ ญ ำโตตุลำกำร” หมำยควำมว่ำ อนุญ ำโตตุลำกำรที่ ขึ้น ทะเบียนกับสำนักงำน
ศำลยุติธรรม ตำมประกำศสำนักงำนศำลยุติธรรม เรื่อง กำรขึ้นทะเบียนอนุญำโตตุลำกำรของสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร สำนักงำนศำลยุติธรรม
“ผู้ป ระนี ป ระนอม” หมำยควำมว่ำ ผู้ ที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ เป็ น ผู้ ป ระนี ป ระนอมตำม
ข้อกำหนดของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ย ข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยพื้นควำมรู้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจดทะเบียนและลบชื่อออกจำกทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และ
ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในคดีอำญำ
“ผู้ประสำนกำรประชุม ” หมำยควำมว่ำ ผู้ประสำนกำรประชุมตำมพระรำชบัญญัติ
ศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว
“บุคลำกรของรัฐ ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ของ
ส่วนรำชกำรอื่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
“เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิ บั ติ งำนตำมระเบี ย บนี้ และให้ ห มำยควำมรวมถึ งบุ ค คลอื่ น ที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ป ฏิ บั ติ งำน หรื อ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยด้วย
“เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนลักษณะพิเศษ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมิได้เป็น ข้ำรำชกำร
หรือบุคลำกรของรัฐ และได้รับแต่งตั้งจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรศำลยุติธรรมหรือเลขำธิกำรผู้จัดกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศให้ปฏิบัติ งำนในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ เช่น พนักงำนพิมพ์ดีด พนักงำน
บันทึกข้อมูล พนักงำนแปล ล่ำม และผู้จดบันทึกสรุปประเด็นในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ เป็นต้น
“กำรฝึกอบรม” หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร
กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรพัฒนำจิต กำรดูงำน
กำรฝึ ก งำนหรื อ ที่ เรี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น ทั้ ง ในและหรื อ ต่ ำ งประเทศ โดยมี โ ครงกำรหรื อ หลั ก สู ต ร
และช่วงเวลำจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรหรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
โดยไม่มีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ

๓
“ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมประเภท ก ๑” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมที่เป็ น
ข้ำรำชกำรตุลำกำรที่รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้น ๑ ขึ้นไป และดะโต๊ะยุติธรรม
“ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประเภท ก ๒” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทีเ่ ป็นผู้ช่วย
ผู้พิพำกษำ และผู้พิพำกษำสมทบ
“ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมประเภท ข ๑” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมที่เป็ น
ข้ำรำชกำรศำลยุติธ รรม หรือบุคลำกรของรัฐ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทั กษะพิเศษ ตำแหน่ ง
ประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับสู ง และตำแหน่งประเภท
บริหำรระดับต้นขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
“ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมประเภท ข ๒” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมที่เป็ น
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม หรือบุคลำกรของรัฐ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสลงมำ ตำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษลงมำ ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
ลู กจ้ ำงและพนั กงำนรำชกำรของศำลยุ ติ ธรรม อนุ ญ ำโตตุ ลำกำร ผู้ ประนี ประนอม และผู้ ประสำน
กำรประชุม
“ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เป็นบุคคลภำยนอก” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ที่มไิ ด้เป็นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ ประเภท ก ๒ ประเภท ข ๑ และประเภท ข ๒
“กำรประชุ ม ระหว่ ำงประเทศ” หมำยควำมว่ ำ กำรประชุ ม หรือ สั ม มนำระหว่ำ ง
ประเทศที่ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์ก ำร
ระหว่ำงประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจำกสองประเทศขึ้นไปเข้ำร่วมประชุม
หรือสัมมนำ
“กำรดูงำน” หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกตกำรณ์
ซึ่งกำหนดไว้ในโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ ให้มีกำรดูงำน ก่อน ระหว่ำง หรือหลังกำรฝึกอบรมหรือกำรประชุ มระหว่ำงประเทศ และ
ให้หมำยควำมรวมถึงโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมเฉพำะกำรดูงำนภำยในประเทศที่ศำลยุตธิ รรม
หรือสำนักงำนหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดขึ้น
“ผู้แทน” หมำยควำมว่ำ ผู้แทนประเทศไทยและที่ปรึกษำของผู้แทนดังกล่ำวซึ่งได้รับ
ควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกประธำนศำลฎีกำ หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี
“ผู้เข้ำร่ว มประชุ ม ” หมำยควำมว่ำ ผู้แ ทน และผู้ แทนของต่ ำงประเทศที่ เข้ ำร่ว ม
กำรประชุมระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๕ กำรฝึ กอบรมที่ มี ผู้เข้ ำรับกำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ และหรือประเภท ข ๑
เกินกว่ำร้อยละ ๒๕ ให้ จัดเป็น กำรฝึ กอบรมประเภท ก ๑ หรือประเภท ข ๑ แล้วแต่ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมประเภทใดจะมำกกว่ำ

๔
กำรฝึกอบรมนอกจำกกรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้จัดเป็นกำรฝึกอบรมประเภท ก ๒ หรือ
ประเภท ข ๒ แล้วแต่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประเภทใดจะมำกกว่ำ
กรณี ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง หำกมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เป็น บุคคลภำยนอก
เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ให้จัดเป็นกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก
ข้อ ๖ ให้เลขำธิกำรรักษำกำรตำมระเบียบนี้
หมวด ๑
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่ำใช้จ่ำยของศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรม
ข้อ ๗ กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้ ต้องเป็นกำรฝึกอบรมที่ศำลยุติธรรมหรือ
สำนักงำนเป็นผู้จัด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรศำลยุติธรรมหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี
หำกจัดร่วมกับหน่วยงำนอื่น ให้เลขำธิกำรเป็นผู้อนุมัติ
ให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิด กำรฝึกอบรม
(๓) ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(๔) ค่ำวุฒิบตั รหรือค่ำประกำศนียบัตร
(๕) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์
(๖) ค่ำหนังสือสำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
(๗) ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสือ่ สำร
(๘) ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรฝึกอบรม
(๙) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(๑๐) ค่ำน้ำปำนะ
(๑๑) ค่ำกระเป๋ำ หรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสำรหรือข้อมูลสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม
(๑๒) ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน
(๑๓) ค่ำปกวุฒิ บัต ร เฉพำะหลัก สูต รผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง และ
หลักสูตรผู้พิพำกษำผู้บริหำรในศำลชั้นต้น
(๑๔) ค่ำจัดทำโล่ประกำศเกียรติคุณ เฉพำะหลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรม
ระดับสูง และหลักสูตรผู้พิพำกษำผู้บริหำรในศำลชั้นต้น
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(๑๕) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
(๑๖) ค่ำอำหำร
(๑๗) ค่ำเช่ำที่พัก
(๑๘) ค่ำยำนพำหนะ
(๑๙) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรและค่ำธรรมเนียมในกำรจัดทำวีซ่ำรวมถึงค่ำธรรมเนียม
ผ่ำนแดน ในโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรอบรมหรือศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ
(๒๐) ค่ำธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทำงในโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรอบรมหรือ
กำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ
(๒๑) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ
(๒๒) ค่ำตอบแทนล่ำมสำหรับบุคคลภำยนอก ในโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรอบรม
หรือศึกษำดูงำนในและหรือต่ำงประเทศ
(๒๓) ค่ ำ ใช้ จ่ ำยในกำรเข้ ำรั บ ฟั งกำรอบรมหรือ บรรยำยในและหรื อ ต่ ำ งประเทศ
สำหรับโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรฝึกอบรมหรือกำรศึกษำดูงำนในและหรือต่ำงประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑) ถึง (๑๐) ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม
และประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑๑) ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑๒) ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐ บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑๓) ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินปกละ ๓๐๐ บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑๔) ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินอันละ ๒,๐๐๐ บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑๕) ถึง (๑๘) ให้เบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์และอัตรำตำมที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑๙) ถึง (๒๑) ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง
ค่ำตอบแทนล่ำมตำม (๒๒) และค่ำใช้จ่ำยตำม (๒๓) ให้เบิกจ่ำยได้ตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกเลขำธิกำร
ข้อ ๘ กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอกให้จัดได้เฉพำะกำรฝึกอบรมในประเทศเท่ำนั้น
ข้อ ๙ บุคคลที่จะเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตำม
(๒) เจ้ำหน้ำที่
(๓) วิทยำกร
(๔) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตกำรณ์
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(๖) บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ จำก ก.บ.ศ. ให้เป็นกรรมกำรอำนวยกำรอบรมและพัฒนำ
ข้ำรำชกำร หรือได้รับกำรแต่งตั้ง จำกเลขำธิกำรในคณะเดินทำงไปอบรมและศึกษำดูงำนในและหรือ
ต่ำงประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคหนึ่งให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่ำย
แต่ถ้ำจะเบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนอืน่ ให้ทำได้เมื่อศำลยุตธิ รรมหรือสำนักงำนทีจ่ ัดกำรฝึกอบรมร้องขอและ
หน่วยงำนอื่นตกลงยินยอม
ข้อ ๑๐ กำรเที ยบต ำแหน่ งของบุ คคลตำมข้ อ ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่ มิ ได้ เป็ น
ข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรของรัฐ เพื่อเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้ ให้เทียบตำแหน่งได้ ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรของรัฐมำแล้วให้เทียบตำมระดับตำแหน่ง
หรือชั้นยศครั้งสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำรหรือออกจำกงำน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่ ก.บ.ศ. หรือกระทรวงกำรคลังได้เทียบระดับตำแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยำกรในกำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ และประเภท ข ๑ ให้เทียบเท่ำข้ำรำชกำร
ต ำแหน่ ง ประเภทบริ ห ำรระดั บ สู ง วิ ท ยำกรในกำรฝึ ก อบรมประเภท ก ๒ ประเภท ข ๒ และ
กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอกให้เทียบเท่ำข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น
(๔) กรณี นอกจำก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เลขำธิกำรพิจำรณำเทียบตำแหน่งตำมควำม
เหมำะสม
ข้อ ๑๑ กำรเทียบตำแหน่งของบุคคลตำม ข้อ ๙ (๔) ที่มิได้เป็นข้ำรำชกำรหรือบุคลำกร
ของรัฐ เพื่อเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้ ให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมเทียบ
ตำแหน่งได้ ดังนี้
(๑) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในกำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ และประเภท ข ๑ ให้เทียบได้
ไม่เกินสิทธิของข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทบริหำรระดบั สูง
(๒) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในกำรฝึกอบรมประเภท ก ๒ และประเภท ข ๒ ให้เทียบได้
ไม่เกินสิทธิของข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดบั ต้น
(๓) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก นอกเหนือจำกที่กำหนดใน
ระเบียบนี้ ให้นำข้อ ๑๐ (๔) มำใช้บังคับ
ข้อ ๑๒ กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และอัตรำ ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกร
(ก) ชั่วโมงกำรฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นกำรบรรยำย ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้
จำนวน ๑ คน
(ข) ชั่ว โมงกำรฝึก อบรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กำรอภิ ป รำยหรือ สัม มนำหรื อเสวนำ
เป็นคณะ ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ดำเนินกำรอภิปรำยหรือสัมมนำ
หรือเสวนำที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับวิทยำกรด้วย
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(ค) ชั่วโมงกำรฝึ กอบรมที่ มีลั กษณะเป็ น กำรแบ่งกลุ่มฝึก ภำคปฏิ บั ติ แบ่ งกลุ่ ม
อภิปรำยหรือสัมมนำ หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม
และจำเป็นต้องมีวิทยำกรประจำกลุ่ม ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
(ง) ชั่ว โมงกำรฝึก อบรมใดมี วิท ยำกรเกิ น กว่ำจ ำนวนที่ กำหนดไว้ต ำม (ก) (ข)
หรือ (ค) ให้เฉลี่ยจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรไม่เกินภำยในจำนวนเงินที่จ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์
(จ) กำรนับชั่วโมงกำรฝึกอบรมให้นับตำมเวลำที่กำหนดในตำรำงกำรฝึกอบรม
โดยไม่ ต้ อ งหั ก เวลำที่ พั ก รั บ ประทำนอำหำรว่ ำ งและเครื่ อ งดื่ ม แต่ ล ะชั่ ว โมงกำรฝึ ก อบรมต้ อ งมี
กำหนดเวลำกำรฝึก อบรมไม่น้ อ ยกว่ำห้ำสิบ นำที กรณี กำหนดเวลำกำรฝึกอบรมไม่ ถึงห้ำสิบ นำที
แต่ไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำนำที ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้กึ่งหนึ่ง
(๒) อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร
(ก) วิทยำกรที่เป็นข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรของรัฐ ให้ได้รับค่ำสมนำคุณสำหรับ
กำรฝึ กอบรมประเภท ก ๑ และประเภท ข ๑ ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บำท ส่วนกำรฝึกอบรม
ประเภท ก ๒ และประเภท ข ๒ และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ให้ได้รับค่ำสมนำคุณไม่เกินชั่วโมงละ
๘๐๐ บำท
(ข) วิท ยำกรที่ มิ ใช่ บุ ค คลตำม (ก) ให้ ได้ รับ ค่ ำสมนำคุ ณ ส ำหรับ กำรฝึ ก อบรม
ประเภท ก ๑ หรือประเภท ข ๑ ไม่เกินชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บำท ส่วนกำรฝึกอบรมประเภท ก ๒ หรือ
ประเภท ข ๒ และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ให้ได้รับค่ำสมนำคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บำท
(ค) กรณีที่จำเป็นต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์สูง
เป็น พิเศษเพื่อประโยชน์ ในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรหรือหลักสูต รที่กำหนด จะให้วิทยำกรได้รับ
ค่ำสมนำคุณสูงกว่ำอัตรำที่กำหนดตำม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของเลขำธิกำร
(ง) กำรฝึกอบรมที่ศำลยุติ ธรรมหรือสำนักงำนจัด หรือจัด ร่วมกับหน่วยงำนอื่น
ถ้ำวิทยำกรได้รับค่ำสมนำคุณจำกหน่วยงำนอื่นแล้ว ให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดฝึกอบรมงดเบิก
ค่ำสมนำคุณ เว้นแต่เลขำธิกำรจะกำหนดเป็นอย่ำงอื่น
(๓) กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงิน เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย ตำม
เอกสำรหมำยเลข ๑ ท้ำยระเบียบนี้
(๔) กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรที่ ไม่อำจทำใบสำคัญรับเงินได้ ให้ใช้ใบรับรองแทน
ใบสำคัญ รับ เงิน เป็น หลักฐำนกำรจ่ำย และให้ ผู้อ ำนวยกำรผู้จัด กำรฝึกอบรมนั้ น ๆ เป็ นผู้ รับ รอง
กำรจ่ำย ตำมเอกสำรหมำยเลข ๒ ท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่มีกำรจัดอำหำรให้แก่บุคคลตำมข้อ ๙
ให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำอำหำรได้เท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำ
ค่ำอำหำรตำมบัญชีหมำยเลข ๑ ท้ำยระเบียบนี้

๘
ข้อ ๑๔ โครงกำรหรือ หลัก สูต รกำรฝึ กอบรมที่ มี กำรจัด ที่ พั ก หรือออกค่ำเช่ ำที่ พั ก
ให้ แก่บุคคลตำมข้ อ ๙ ให้ ศำลยุติ ธรรมหรือสำนักงำนที่ จัดกำรฝึกอบรมเบิ กจ่ำยค่ำเช่ำที่ พั กได้เท่ำที่
จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน อัต รำค่ ำเช่ ำที่ พัก ตำมบั ญ ชีห มำยเลข ๒ และบั ญ ชี หมำยเลข ๓ ท้ ำยระเบี ยบนี้
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กำรจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำหรับกำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ และ
ประเภท ข ๑ อำจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๒) กำรจั ด ที่ พั ก ให้ แ ก่ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม ส ำหรั บ กำรฝึ ก อบรมประเภท ก ๒
ประเภท ข ๒ และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่
เว้ น แต่ เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ เหมำะสมหรื อ มี เหตุ จ ำเป็ น ไม่ อ ำจพั ก รวมกั บ ผู้ อื่ น ได้ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร
ศำลยุติธรรมหรือเลขำธิกำรที่จัดกำรฝึกอบรม แล้วแต่กรณี อำจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๓) กำรจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตกำรณ์หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นผู้ช่วยผู้พิพำกษำ ผู้พิพำกษำ
สมทบ ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม หรือบุคลำกรของรัฐ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโสลงมำ ตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษลงมำ ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น หรือตำแหน่งที่
เทียบเท่ำ อนุญำโตตุลำกำร ผู้ประนีประนอม และผู้ประสำนกำรประชุม ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคน
ขึ้น ไปโดยให้พักห้ องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมำะสมหรือมีเหตุจำเป็นไม่อำจพักรวมกับผู้อื่น ได้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรศำลยุติธรรมหรือเลขำธิกำรที่จัดกำรฝึกอบรม แล้วแต่กรณี อำจจัดให้พักห้องพัก
คนเดี ย วได้ ส่ ว นผู้ สั ง เกตกำรณ์ ห รื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เ ป็ น ข้ ำ รำชกำรตุ ล ำกำรตั้ ง แต่ ชั้ น ๑ ขึ้ น ไป
ดะโต๊ะยุติธรรม ข้ำรำชกำรศำลยุตธิ รรม หรือบุคลำกรของรัฐ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับ สูง และตำแหน่ง
ประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๔) กำรจั ด ที่ พั กให้ แ ก่บุ ค คลตำม ข้ อ ๙ (๑) (๓) และ (๖) ให้ พั ก ห้ อ งพั กคนเดี ย ว
หรือพักห้องพักคู่ได้ โดยเบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พักได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมระเบียบนี้
ข้ อ ๑๕ กำรจั ด กำรฝึ ก อบรมที่ ศ ำลยุ ติ ธ รรมหรื อ ส ำนั ก งำนที่ จั ด กำรฝึ ก อบรมจั ด
ยำนพำหนะให้หรือรับผิดชอบค่ำยำนพำหนะสำหรับบุคคลตำมข้อ ๙ ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยำนพำหนะของศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรม หรือกรณี
ยืมยำนพำหนะของหน่วยงำนอื่นให้เบิกจ่ำยค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงได้เท่ำที่จ่ำยจริง
(๒) กรณี ใช้ ย ำนพำหนะประจ ำทำงหรือ เช่ ำเหมำยำนพำหนะ ให้ จั ด ยำนพำหนะ
ตำมระดับของกำรฝึกอบรมตำมสิทธิของข้ำรำชกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยอนุโลม ดังนี้

๙
(ก) กำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ หรือประเภท ข ๑ ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิ
ของข้ำรำชกำรตำแหน่ งประเภทบริหำรระดับสูง เว้นแต่กรณี เดินทำงโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ
แต่ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทำงโดยชั้นหนึ่ง
(ข) กำรฝึกอบรมประเภท ก ๒ หรือประเภท ข ๒ ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของ
ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนำญงำน
(ค) กำรฝึ ก อบรมบุ ค คลภำยนอกให้ จั ด ยำนพำหนะตำมสิ ท ธิ ข องข้ ำ รำชกำร
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ยกเว้นบุคคลตำม ข้อ ๙ (๑) และ (๓) ให้จัดยำนพำหนะตำม
สิทธิของข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนำญงำน
(๓) กรณีวิทยำกรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถำนที่จัดกำรฝึกอบรม ศำลยุติธรรมหรือ
สำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมจะเบิกจ่ำยเงินค่ำพำหนะรับจ้ำงไป - กลับ ให้แก่วิทยำกรแทนกำรจัดรถ
รับ ส่ งวิท ยำกรได้ โดยให้ ใช้ แ บบใบส ำคั ญ รั บ เงิน เป็ นหลั กฐำนกำรจ่ ำย ตำมเอกสำรหมำยเลข ๑
ท้ำยระเบียบนี้
(๔) บุ ค คลตำม ข้ อ ๙ (๕) และ (๖) ซึ่ ง ร่ ว มเดิ น ทำงไปศึ ก ษำดู ง ำนในและหรื อ
ต่ำงประเทศสำหรับกำรฝึกอบรมประเภท ก ๒ และประเภท ข ๒ กำรเบิกจ่ำยค่ำยำนพำหนะให้อยู่ใน
ดุลพินิ จของเลขำธิกำรที่จะให้ เบิกจ่ำยตำมสิทธิได้ แต่หำกเป็นกำรเดินทำงโดยเครื่องบินให้เบิกได้
ไม่เกินชั้นธุรกิจ
ข้อ ๑๖ กำรจัดกำรฝึกอบรมที่ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมไม่จัด
อำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บำงส่วน ให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัด กำร
ฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะทั้งหมดหรือส่วนที่ขำดให้แก่บุคคล
ตำมข้ อ ๙ ทั้ ง นี้ กำรเบิ ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยให้ เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่ ก ำหนดไว้ ใน ระเบี ย บ
คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เว้นแต่
(๑) ค่ำเช่ำที่พัก ให้เบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์และอัตรำตำมข้อ ๑๔
(๒) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ให้คำนวณเวลำเพื่อเบิกจ่ำยเบี้ ยเลี้ยงเดินทำงโดยให้นับตั้งแต่เวลำ
ที่เดินทำงออกจำกสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรปกติ จนกลับถึงสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติ
รำชกำรตำมปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้ำไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบ
ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่ำสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
แล้วนำจำนวนวันทั้งหมดมำคูณกับอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ในกรณีที่ผู้จัดกำรฝึกอบรมจัดอำหำรบำงมื้อ
ในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทำงที่คำนวณได้ในอัตรำมื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตรำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำงต่อวัน

๑๐
ข้อ ๑๗ กำรจัด กำรฝึ กอบรมบุ ค คลภำยนอก ถ้ ำศำลยุ ติ ธรรมหรือ สำนั ก งำนที่ จั ด
กำรฝึกอบรมไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บำงส่วน ให้ศำลยุติธรรมหรือ
สำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทีเ่ ป็นข้ำรำชกำร หรือบุคลำกร
ของรัฐตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ และให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัด กำรฝึกอบรม
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือส่วนที่ขำดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มิได้เป็น ข้ำรำชกำร หรือบุคลำกร
ของรัฐตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่ำอำหำร
(ก) กำรฝึกอบรมที่จัดอำหำรให้ ๒ มื้อ ให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำย
ได้ไม่เกินคนละ ๘๐ บำทต่อวัน
(ข) กำรฝึกอบรมที่จัดอำหำรให้ ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำย
ได้ไม่เกินคนละ ๑๖๐ บำทต่อวัน
(ค) กำรฝึก อบรมที่ ไม่ จัด อำหำรให้ ทั้ ง ๓ มื้ อ ให้ เบิ กจ่ ำยค่ำอำหำรในลัก ษณะ
เหมำจ่ำยได้ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บำทต่อวัน
(๒) ค่ำเช่ำที่พัก ให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ ๕๐๐ บำทต่อวัน
(๓) ค่ำพำหนะเดินทำง ให้เบิกจ่ำยได้ตำมสิทธิของข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงำน
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมข้อนี้ ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
บุคคลภำยนอก เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย ตำมเอกสำรหมำยเลข ๓ ท้ำยระเบียบนี้
ข้ อ ๑๘ กำรเบิ ก ค่ ำ เครื่ อ งแต่ ง ตั ว ในกำรเดิ น ทำงไปฝึ ก อบรมในต่ ำ งประเทศ
ให้เบิกจ่ำยได้เฉพำะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เป็น ข้ำรำชกำร บุคลำกรของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำที่ ตำมบัญชี
หมำยเลข ๔ ท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำร
ฝึก อบรมได้รับควำมช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจำกหน่ วยงำนภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ หรือ
ระหว่ำงประเทศ ให้งดเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส่วนกรณีที่ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมได้รับ
ควำมช่ ว ยเหลื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำยบำงส่ ว น ให้ เบิ ก จ่ ำยค่ ำ ใช้ จ่ ำยสมทบในส่ ว นที่ ไม่ ได้ รั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ
ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ กรณีศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรฝึกอบรมประสงค์จะจ้ำงจัดฝึกอบรม
ในโครงกำรหรือหลักสูต รกำรฝึกอบรมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ดำเนินกำรได้ต ำมหลักเกณฑ์
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้
ข้ อ ๒๑ ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรฝึ ก อบรม และรำยงำนต่ อ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร
ศำลยุติธรรมหรือเลขำธิกำรที่จัดกำรฝึกอบรมภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำรฝึกอบรม แล้วแต่กรณี

๑๑
ส่วนที่ ๒
ค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ข้อ ๒๒ ในกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนพิจำรณำ
อนุ มัติเฉพำะผู้ที่ปฏิบัติห น้ำที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนนั้นตำม
จำนวนที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นและเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
ข้อ ๒๓ ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยทำนองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนอื่นที่จัดกำรฝึกอบรมเรียกเก็บ
ข้อ ๒๔ กรณีค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ ๒๓ ได้รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะของ
ผู้เข้ ำรับ กำรฝึ กอบรมหรือ ผู้ สั งเกตกำรณ์ ไว้ ทั้ งหมด หรือ ส่ วนรำชกำรหรือ หน่ วยงำนอื่ น ที่ จั ด กำร
ฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหรือผู้สังเกตกำรณ์ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือผู้สังเกตกำรณ์งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
กรณีค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ ๒๓ ไม่รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะ หรือรวมไว้
บำงส่วน หรือส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่จัดกำรฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก
หรื อ ค่ ำ พำหนะทั้ งหมดหรื อ รั บ ผิ ด ชอบให้ บ ำงส่ ว น ให้ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตกำรณ์
เบิกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือเฉพำะส่วนที่ขำด โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖
ข้อ ๒๕ กรณีที่ข้ำรำชกำรได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ โดยได้รับ
ควำมช่ ว ยเหลื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปฝึ ก อบรมทั้ ง หมด ให้ ง ดเบิ ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย แต่ ถ้ ำ ได้ รั บ
ควำมช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมบำงส่วน ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับ
ควำมช่วยเหลือได้ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับควำมช่วยเหลือภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณี ได้รับควำมช่วยเหลือค่ำโดยสำรเครื่องบินไป-กลับแล้ว แม้จะต่ำกว่ำสิทธิ
ที่ได้รับก็ให้งดเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบิน แต่ถ้ำได้รับควำมช่วยเหลือค่ำโดยสำรเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว
ให้เบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับควำมช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่ำสิทธิ
ที่พึงได้รับ
(๒) กรณีมีกำรจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่ำเช่ำที่พัก แต่ถ้ำได้รับควำมช่วยเหลือค่ำเช่ำที่พัก
ต่ำกว่ำสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่ำเช่ ำที่พักสมทบเฉพำะส่วนที่ขำดตำมที่จ่ำยจริง แต่เมื่อรวมกับค่ำเช่ำ
ที่พักที่ได้รับควำมช่วยเหลือ จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) กรณี ได้ รับ ควำมช่ วยเหลื อ ค่ ำเบี้ ยเลี้ ย งเดิ น ทำงต่ ำกว่ ำสิ ท ธิ ที่ พึ งได้ รับ ให้ เบิ ก
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงสมทบเฉพำะส่วนที่ขำด แต่ถ้ำมีกำรจัดอำหำรในระหว่ำงกำรฝึกอบรม กำรเบิก
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖

๑๒
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคหนึ่ง ให้จัดทำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมแบบรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยกรณี ท่ีได้รับควำมช่วยเหลือ ตำมเอกสำรหมำยเลข ๔ ท้ำยระเบียบนี้ พร้อมแนบสำเนำ
หนังสือของหน่วยงำนอื่นที่ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย แต่ถ้ำหน่วยงำนอื่น
ที่ให้ควำมช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ควำมช่วยเหลือไว้ ให้คำนวณเงินค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับควำมช่วยเหลือ
ตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้
ข้ อ ๒๖ ให้ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมซึ่ งเป็ น ข้ ำ รำชกำร จั ด ท ำรำยงำนผลกำรเข้ ำรั บ
กำรฝึกอบรมกับหน่วยงำนอื่น เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรศำลยุติธรรมหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ภำยใน
๖๐ วัน นับแต่วันเดินทำงกลับถึงสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร
หมวด ๒
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ข้อ ๒๗ กำรจั ด งำนตำมแผนงำนโครงกำรตำมภำรกิ จ ปกติ ห รือ ตำมนโยบำยของ
ศำลยุ ติ ธ รรมและส ำนั ก งำน ให้ หั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรศำลยุ ติ ธ รรมหรื อ เลขำธิก ำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม และประหยัด
กรณีที่ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดงำนจัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ ให้แก่
ประธำนในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตำม เจ้ำหน้ำที่หรือผู้เข้ำร่วมงำน ให้นำควำมในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔
และข้อ ๑๕ มำใช้บังคับ แต่ถ้ำศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดงำนไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ
ให้นำควำมในข้อ ๑๖ มำใช้บังคับ
หมวด ๓
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๒๘ บุคคลที่จะเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ตำมระเบียบนี้
ได้แก่
(๑) ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรประชุม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตำม
(๒) เจ้ำหน้ำที่
(๓) เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนลักษณะพิเศษ
(๔) วิทยำกร
(๕) ผู้เข้ำร่วมประชุม
(๖) ผู้สังเกตกำรณ์
ข้อ ๒๙ ค่ำใช้จ่ำยก่อน ระหว่ำง และหลังกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ ให้เบิกจ่ำย
ได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม และประหยัด เว้นแต่ค่ำสมนำคุณวิทยำกร เงินรำงวัลของ
เจ้ำหน้ำที่ ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำพำหนะ ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขำธิกำร

๑๓
ข้อ ๓๐ กำรประชุมระหว่ำงประเทศที่มีกำรจัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะให้แก่
บุคคลตำมข้อ ๒๘ ให้ศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนผู้จัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศเบิกจ่ำยค่ำอำหำร
ค่ำ เช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
เลขำธิกำร
ข้อ ๓๑ กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ข้อ ๑๒ (๑) ส่วนอัตรำ
ค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้เบิกจ่ำยตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของเลขำธิกำร
ข้อ ๓๒ เจ้ ำหน้ ำที่ ต ำมข้อ ๒๘ ซึ่ งมี คำสั่งให้ ไปปฏิบั ติ งำนในกำรประชุม ระหว่ำง
ประเทศให้ได้รับเงินรำงวัลเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำนคนละไม่เกิน ๓๐๐ บำทต่อวัน
ข้อ ๓๓ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนลั ก ษณะพิ เศษให้ เบิ ก จ่ ำยค่ ำ ตอบแทนเฉพำะวัน ที่
ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่เลขำธิกำรกำหนด
ข้อ ๓๔ ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยทำนองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม ให้เบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงในอัตรำที่ผู้จัดกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศเรียกเก็บ
ข้อ ๓๕ กรณีค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ ๓๔ ได้รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พักหรือค่ำพำหนะของ
ผู้เข้ำร่ว มประชุมไว้ทั้งหมด หรือหน่ วยงำนอื่น ผู้จัด กำรประชุมได้ออกค่ำใช้จ่ำยเกี่ย วกับค่ำอำหำร
ค่ำเช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ำร่วมประชุม ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมงดเบิกค่ำใช้จ่ำย
กรณีค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ ๓๔ ไม่รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะ หรือรวมไว้
บำงส่วน หรือหน่วยงำนอื่นผู้จัดกำรประชุมไม่ออกค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก หรื อค่ำพำหนะทั้งหมดหรือ
ออกให้บำงส่วน ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด หรือเฉพำะส่วนที่ขำด หรือส่วนที่มิได้
ออกให้จำกส่วนรำชกำรต้นสังกัดได้ตำมข้อ ๓๐
ข้ อ ๓๖ กรณ ศำลยุ ติ ธ รรมหรือ ส ำนั ก งำนผู้ จั ด กำรประชุ ม ระหว่ ำงประเทศได้ รั บ
ควำมช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยจำกหน่ วยงำนอื่นในและหรือต่ำงประเทศ ให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยสมทบเฉพำะ
ส่วนที่ขำดได้ตำมระเบียบนี้
ข้อ ๓๗ กรณี เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ให้เบิกค่ำใช้จ่ำย
ตำมระเบียบนี้ และให้งดเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ข้อ ๓๘ กรณีศำลยุติธรรมหรือสำนักงำนที่จัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศประสงค์จะจ้ำง
จัดประชุมระหว่ำงประเทศไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ดำเนินกำรได้ภำยใต้หลักเกณฑ์และอัตรำตำม
ข้อ ๒๙ ถึงข้อ ๓๔

๑๔

บทเฉพำะกำล
ข้อ ๓๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนใดที่ได้ดำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม ที่ ใช้บั งคับ อยู่ ในวัน ก่อนวัน ที่ ระเบีย บนี้ ใช้บั งคั บ ให้ ดำเนิ น กำร
ตำมระเบียบหรือหลักเกณฑ์ดังกล่ำวต่อไปจนกว่ำจะได้รับอนุมัติตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) ชีพ จุลมนต์
(นำยชีพ จุลมนต์)
ประธำนศำลฎีกำ
ประธำนกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

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

ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ

การฝกอบรมในสถานท่ของเอกชน
ในประเทศ

ในต่างประเทศ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมื้อ

ในต่างประเทศ

๑. กำรฝึ ก อบรมประเภท ก ๑ และ
ประเภท ข ๑

ไม่เกิน ๘๕๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๑,๒๐๐

ไม่เกิน ๘๕๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒ กำรฝึ ก อบรมประเภท ก ๒ และ
ประเภท ข ๒

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๔๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๙๕๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๓. กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

บัญชีหมำยเลข ๒
อัตราค่าเช่าท่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดยว

ค่าเช่าห้องพักคู่

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ บำท

ไม่เกิน ๑,๓๐๐ บำท

๒. กำรฝึ ก อบรมประเภท ก ๒ และ
ประเภท ข ๒

ไม่เกิน ๑,๔๕๐ บำท

ไม่เกิน ๙๐๐ บำท

๓. กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บำท

ไม่เกิน ๗๕๐ บำท

๑. กำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ และ
ประเภท ข ๑

หมำยเหตุ : ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักหนึ่งห้องที่สถำนที่พักแรม
เรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่ำเข้ำพักเพียงคนเดียว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่ หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักที่สถำนที่พักแรมเรียกเก็บ กรณีที่
ผู้เช่ำเข้ำพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

บัญชีหมำยเลข ๓

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

ประเภท ค
ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดยว

๑. กำรฝึกอบรมประเภท ก ๑ และ
ประเภท ข ๑

ไม่เกิน ๘,๐๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๓,๙๐๐

ไม่เกิน ๓,๖๐๐

๒. กำรฝึกอบรมประเภท ก ๒ ประเภท
ข ๒ และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก

ไม่เกิน ๖,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๒๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐

ไม่เกิน ๒,๘๐๐

ไม่เกิน ๒,๔๐๐

ระดับการฝึกอบรม

หมำยเหตุ : (๑) ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักหนึ่งห้องที่สถำนที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่ำเข้ำพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่ำเช่ำห้องพักคู่ หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักที่สถำนที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่ำเข้ำพักรวมกันตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมำยถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตำมบัญชีแนบท้ำยบัญชีนี้

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๑,๗๐๐

บัญชประเทศจาแนกตามประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค แนบท้ายบัญชหมายเลข ๓
ประเภท ก ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังน้
๑. ญีป่ ุ่น
๒. สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมำพันธรัฐสวิส
๕. สำธำรณรัฐอิตำลี
๖. รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม
๗. รำชอำณำจักรสเปน
๘. สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
๙. สหรัฐอเมริกำ
๑๐. สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๑๑. สำธำรณรัฐโปรตุเกส
๑๒. สำธำรณรัฐสิงคโปร์
๑๓. แคนำดำ
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๕. ไต้หวัน
๑๖. เติรก์ เมนิสถำน
๑๗. นิวซีแลนด์
๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
๑๙. ปำปัวนิวกีนี
๒๐. มำเลเซีย
๒๑. รำชรัฐโมนำโก
๒๒. รำชรัฐลักเซมเบิรก์
๒๓. รำชรัฐอันดอร์รำ
๒๔. รำชอำณำจักรกัมพูชำ
๒๕. รำชอำณำจักรเดนมำร์ก
๒๖. รำชอำณำจักรนอร์เวย์
๒๗. รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
๒๘. รำชอำณำจักรโมร็อกโก
๒๙. รำชอำณำจักรสวำซิแลนด์

-๒๓๐. รำชอำณำจักรสวีเดน
๓๑. รัฐสุลต่ำนโอมำน
๓๒. โรมำเนีย
๓๓. สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล
๓๔. สหพันธ์สำธำรณรัฐยูโกสลำเวีย
๓๕. สหรัฐอำหรับอิมิเรตส์
๓๖. สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้)
๓๗. สำธำรณรัฐโครเอเชีย
๓๘. สำธำรณรัฐชิลี
๓๙. สำธำรณรัฐเช็ก
๔๐. สำธำรณรัฐตุรกี
๔๑. สำธำรณรัฐบัลแกเรีย
๔๒. สำธำรณรัฐประชำชนจีน
๔๓. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย
๔๔. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๔๕. สำธำรณรัฐเปรู
๔๖. สำธำรณรัฐโปแลนด์
๔๗. สำธำรณรัฐฟินแลนด์
๔๘. สำธำรณรัฐฟิลปิ ปินส์
๔๙. สำธำรณรัฐมอริเซียส
๕๐. สำธำรณรัฐมอลตำ
๕๑. สำธำรณรัฐโมซัมบิก
๕๒. สำธำรณรัฐเยเมน
๕๓. สำธำรณรัฐลิทัวเนีย
๕๔. สำธำรณรัฐสโลวัก
๕๕. สำธำรณรัฐสโลวีเนีย
๕๖. สำธำรณรัฐออสเตรีย
๕๗. สำธำรณรัฐอำเซอร์ไบจำน
๕๘. สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
๕๙. สำธำรณรัฐอินเดีย

-๓๖๐. สำธำรณรัฐเอสโตเนีย
๖๑. สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้
๖๒. สำธำรณรัฐไอซ์แลนด์
๖๓. สำธำรณรัฐไอร์แลนด์
๖๔. สำธำรณรัฐฮังกำรี
๖๕. สำธำรณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๖๖. ฮ่องกง
ประเภท ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังน้
๑. เครือรัฐบำฮำมำส
๒. จอร์เจีย
๓. จำเมกำ
๔. เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม
๕. มำซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกำตำร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบำห์เรน
๑๐. รัฐอิสรำเอล
๑๑. รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย
๑๒. รำชอำณำจักรตองกำ
๑๓. สำธำรณรัฐเนปำล
๑๔. รำชอำณำจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๕. สหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรีย
๑๖. สหภำพพม่ำ
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสำธำรณรัฐแทนซำเนีย
๑๙. สำธำรณรัฐกำนำ
๒๐. สำธำรณรัฐแกมเบีย
๒๑. สำธำรณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สำธำรณรัฐคอสตำริกำ

-๔๒๓. สำธำรณรัฐคีรก์ ิซ
๒๔. สำธำรณรัฐเคนยำ
๒๕. สำธำรณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สำธำรณรัฐคำซัคสถำน
๒๗. สำธำรณรัฐจิบูตี
๒๘. สำธำรณรัฐชำด
๒๙. สำธำรณรัฐซิมบับเว
๓๐. สำธำรณรัฐเซเนกัล
๓๑. สำธำรณรัฐแซมเบีย
๓๒. สำธำรณรัฐเซียร์รำลีโอน
๓๓. สำธำรณรัฐไซปรัส
๓๔. สำธำรณรัฐตรินแิ ดดและโตเบโก
๓๕. สำธำรณรัฐตูนิเซีย
๓๖. สำธำรณรัฐทำจิกิสถำน
๓๗. สำธำรณรัฐไนเจอร์
๓๘. สำธำรณรัฐบุรนุ ดี
๓๙. สำธำรณรัฐเบนิน
๔๐. สำธำรณรัฐเบลำรุส
๔๑. สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ
๔๒. สำธำรณรัฐปำนำมำ
๔๓. สำธำรณรัฐมอลโดวำ
๔๔. สำธำรณรัฐมำลี
๔๕. สำธำรณรัฐยูกันดำ
๔๖. สำธำรณรัฐลัตเวีย
๔๗. สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ
๔๘. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
๔๙. สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ
๕๐. สำธำรณรัฐอำร์เมเนีย
๕๑. สำธำรณรัฐอำหรับซีเรีย
๕๒. สำธำรณรัฐอำหรับอียปิ ต์

-๕๕๓. สำธำรณรัฐอิรัก
๕๔. สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน
๕๕. สำธำรณรัฐอิสลำมมอริเตเนีย
๕๖. สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน
๕๗. สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน
๕๘. สำธำรณรัฐแอฟริกำกลำง
ประเภท ค ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากทก่ าหนดในประเภท ก และประเภท ข

บัญชีหมำยเลข ๔
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
๑. รำยชือ่ ประเทศที่ไม่สำมำรถเบิกค่ำเครือ่ งแต่งตัวในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ
(๑) สหภำพพม่ำ
(๒) เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม
(๓) สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) รำชอำณำจักรกัมพูชำ
(๕) สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
(๖) มำเลเซีย
(๗) สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
(๘) สำธำรณรัฐสิงคโปร์
(๙) สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ
(๑๐) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
(๑๑) สำธำรณรัฐหมูเ่ กำะฟิจิ
(๑๒) ปำปัวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกรำชซำมัว
(๑๔) สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร-์เลสเต
๒. ค่ำเครือ่ งแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินอัตรำ ดังนี้
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บำท ได้แก่
(๑) ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงำน
(๒) ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัตกิ ำร
๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บำท ได้แก่
(๑) ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน ระดับอำวุโส ระดับทักษะพิเศษ
(๒) ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับต้น ระดับสูง
(๔) ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น ระดับสูง
(๕) ข้ำรำชกำรตุลำกำร
๓. ผู้ที่เคยได้รับค่ำเครื่องแต่งตัวในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศมำแล้ว หรือเคยได้รับค่ำเครื่อง
แต่งตัวจำกส่ วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐตำมกฎหมำยหรือระเบียบอื่นใด ไม่ว่ำจะเบิกจ่ำยจำก
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ หรือเคยได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนใด ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ถ้ำต้องเดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่ำเครื่องแต่งตัวได้อีกเมื่อกำรเดินทำงครั้งใหม่มีระยะห่ำงจำก
กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศครั้งสุดท้ำยที่ได้รับค่ำเครื่องแต่งตัวเกิน ๒ ปีนับแต่วันที่เดินทำงออกจำกประเทศไทย

เอกสำรหมำยเลข ๑
ใบสาคัญรับเงิน
ศำลยุตธิ รรมหรือสำนักงำนผู้จัดฝึกอบรม ..........................................................................................................................................
โครงกำร / หลักสูตร ................................................................................................................................................................................
วันที่ .............. เดือน ............................................. พ.ศ. .......................
ข้ำพเจ้ำ ............................................................................................................อยู่บ้ำนเลขที่ ..............................................................
ตำบล/แขวง ..................................................... อำเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .....................................................
ได้รบั เงินดังรำยกำรต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

บาท
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................................................................................................. ผูร้ ับเงิน
(ลงชื่อ) .............................................................................................................................. ผู้จ่ำยเงิน

เอกสำรหมำยเลข ๒

ใบรับรองแทนใบสาคัญรับเงิน
ศำลยุตธิ รรมหรือสำนักงำนผู้จัดฝึกอบรม ........................................................................................................................................
โครงกำร / หลักสูตร ...............................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี
รายละเอยดรายจ่าย
จานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น
รวมทัง้ สิ้น (ตัวอักษร) ......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................................. ผู้จ่ำยเงิน
(..................................................................................)
ตำแหน่ง ..................................................................................................
วันที่ .................................................................
ข้ำพเจ้ำ ............................................................................... ตำแหน่ง ............................................................................
สำนัก/กอง .......................................................................................... ขอรับรองว่ำ รำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ไม่อำจเรียกใบสำคัญรับเงิน
จำกผู้รับได้
ลงชื่อ ............................................................................... ผู้อำนวยกำร
(..................................................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................................................
วันที่ ........................................................

เอกสำรหมำยเลข ๓
แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชื่อศำลยุตธิ รรมหรือสำนักงำนผู้จัดฝึกอบรม ............................................................................................ โครงกำร / หลักสูตร .............................................................................................................
วันที่ ......... เดือน ...................................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ …..... เดือน .................................. พ.ศ. ................. จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม / ผู้สังเกตกำรณ ์ รวมทัง้ สิ้น ............. คน
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม / ผู้สังเกตกำรณ ์ได้รับเงินจำก ........................................................................................................................................................................................................................................
ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่พกั ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน วัน เดือน ปี
ลายมือชือ่
ลาดับท่
ชื่อ -สกุล
ท่อยู่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ท่รับเงิน
ผู้รับเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ ........................................................................................................................... ผู้จ่ำยเงิน
( ........................................................................................................................ )

ตำแหน่ง .............................................................................................................................

เอกสำรหมำยเลข ๔
แบบรายละเอยดค่าใช้จา่ ยกรณทไ่ ด้รับความช่วยเหลือ
โครงกำร/หลักสูตร ......................................................................................................... ณ ประเทศ ...............................................................................
ตั้งแต่วันที่ ............................................................................................... ถึงวันที่ ..............................................................................................
ชื่อ ........................................................................................................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง ...................................................................................ระดับ................................................. สังกัดหน่วยงำน......................................................
หน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือ ............................................................................................................................................................................................
ค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับควำมช่วยเหลือ
๑. ค่ำโดยสำรเครื่องบิน เส้นทำง .................................................................................
๒. ค่ำเช่ำที่พัก อัตรำวันละ ................................ บำท จำนวน ...................... วัน

ในวงเงิน ......................................... บำท
ในวงเงิน .......................................... บำท

๓. ค่ำเบี้ยเลี้ยง อัตรำวันละ ............................... บำท จำนวน ...................... วัน
๔. ..............................................................................................................................................

ในวงเงิน .......................................... บำท
ในวงเงิน ......................................... บำท

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

ในวงเงิน .......................................... บำท

๖. ...............................................................................................................................................
ในวงเงิน .......................................... บำท
รวมเป็นเงิน ............................................................................ บำท
ค่ำใช้จ่ำยที่ขอเบิกสมทบ
๑. ค่ำโดยสำรเครื่องบิน เส้นทำง ......................................................................................... ในวงเงิน ........................................... บำท
๒. ค่ำเช่ำที่พัก อัตรำวันละ .............................................. บำท จำนวน ................ วัน ในวงเงิน .......................................... บำท
๓. ค่ำเบี้ยเลี้ยง อัตรำวันละ ............................................. บำท จำนวน ................ วัน ในวงเงิน ......................................... บำท
๔. ค่ำเครือ่ งแต่งตัว
ในวงเงิน .......................................... บำท
๕. ค่ำพำหนะรับจ้ำงระหว่ำงบ้ำนพักถึงสนำมบินในประเทศ
ในวงเงิน .......................................... บำท
๖. ค่ำธรรมเนียมสนำมบินในประเทศ
ในวงเงิน .......................................... บำท
๗. ค่ำธรรมเนียมสนำมบินในต่ำงประเทศ
ในวงเงิน .......................................... บำท
๘. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ในวงเงิน .......................................... บำท
รวมเป็นเงิน ....................................................................... บำท
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริง
ลงชื่อ ............................................................................................... ผู้เดินทำง
( ........................................................................................... )
......................../................................./..........................

