ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพ่ ัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา
บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคา บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รบั แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่
และผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี ระเบี ย บว่าด้ วยการจ่ ายค่ าป่ วยการ ค่ าพาหนะเดิน ทาง
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคา บุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ได้รับ แต่งตั้งให้ ปฏิ บัติห น้ าที่ และผู้ทรงคุณ วุฒิ หรือผู้ เชี่ยวชาญ ในคดี อาญาของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรม (ก.บ.ศ.)
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่าย
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมา
ให้ ถ้อยคา บุคคลหรือคณะบุ คคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณ วุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงตาแหน่งทางการเมื อ ง
และให้หมายความรวมถึงองค์คณะ
“คดี” หมายความว่า คดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลและการวินิจฉัย
อุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
“องค์คณะ” หมายความว่า ผู้พิพากษาซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือก เพื่อให้มีอานาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี
ข้อ ๔ ศาลมีอานาจกาหนดค่าป่วยการให้แก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาเพื่อไต่สวน
และบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคา โดยคานึงถึงสภาพแห่งคดี ระยะเวลาที่เบิกความหรือให้ถ้อยคา ตลอดจนรายได้
และฐานะโดยทั่วไปของพยานหรือบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคา แต่ไม่ให้ต่ากว่าวันละ ๓๐๐ บาท และไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาท

๒
ถ้าศาลเห็ นว่าข้อเท็จจริงที่พยานบุคคลเบิกความหรือบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคามีความ
ยุ่งยากซับซ้อน ศาลอาจกาหนดค่าป่วยการสูงกว่าอัตราขั้นสูงที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ไม่เกิน
วันละ ๑,๐๐๐ บาท
หากพยานบุ คคลที่ ศาลเรียกมาเพื่ อไต่ สวนหรือบุ คคลซึ่ งมาให้ ถ้ อยค าเป็ นเจ้าหน้ าที่
ของรัฐ และการมาเป็นพยานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้อยู่
ในดุลพินิจของศาลว่าจะสั่งจ่ายค่าป่วยการให้หรือไม่ก็ได้
ข้อ ๕ ศาลมีอานาจสั่งจ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียก
มาเพื่อไต่สวนและบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคาต่อศาล ดังนี้
(๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ ให้สงั่ จ่าย
ได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
(๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้สั่งจ่ายได้โดยเทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ พ ยานบุ ค คลที่ ศ าลเรีย กมาเพื่ อไต่ ส วนหรือ บุ ค คลซึ่งมาให้ ถ้ อ ยค า
มาตามนั ดของศาลแต่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ โดยไม่ได้เป็ นความผิดของพยานหรือบุคคลดังกล่าว ศาลมี
อานาจกาหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่พยานหรือบุคคลดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕
ข้ อ ๗ ศาลมี อ านาจก าหนดค่ า ป่ ว ยการแก่ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ ได้ รั บ แต่ งตั้ ง
ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ต ามที่ เห็ น สมควร โดยค านึ ง ถึ งความยากง่ า ย ปริ มาณงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย
และระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งต้องไม่เกินคดีละ ๕,๐๐๐ บาท เว้นแต่ศาลเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ปฏิบัติมีความยุ่งยากซับซ้อน ศาลอาจกาหนดค่าป่วยการสูงกว่าอัตราดังกล่าวก็ ได้ ทั้งนี้ ให้จ่าย
เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว
ข้อ ๘ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลฎีกา
ซึ่งประธานศาลฎีกามีคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการเลือกองค์คณะในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ให้ได้รับค่าป่วยการเป็นรายครั้ง จานวนไม่เกิน ๔๐ คน ตามอัตราการจ่ายค่าป่วยการ บัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้ อ ๙ การจ่ ายค่ าป่ ว ยการ ค่ าพาหนะเดิ น ทาง ค่ าเช่ าที่ พั ก และค่ าใช้ จ่ ายให้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ศาลมี อ านาจสั่ ง จ่ า ยค่ า ป่ ว ยการ ค่ า พาหนะเดิ น ทาง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า ใช้ จ่ า ย
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งเช่นเดียวกับที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ

๓
ข้อ ๑๐ พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคา ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่ได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย
หรือระเบียบอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบนี้อีก
ข้ อ ๑๑ วิ ธี การเบิ กจ่ าย ให้ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบคณะกรรมการบริหารศาลยุ ติ ธรรม
เกี่ยวกับการเงิน หลักฐานและเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
กาหนด
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ ชีพ จุลมนต์
(นายชีพ จุลมนต์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๔
บัญชีอัตราการจ่ายค่าป่วยการ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเลือกองค์คณะในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ตาแหน่ง
ประเภท
อานวยการ

ระดับ
ระดับสูง

วิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับชานาญการ
ระดับปฏิบัติการ

ทั่วไป

ระดับอาวุโส
ระดับชานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

พนักงานราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

อัตรา (บาท : คน)
๒,๐๐๐ บาทต่อครัง้
แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๑,๕๐๐ บาทต่อครัง้
แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๑,๒๐๐ บาทต่อครัง้
แต่ไม่เกิน ๒,๔๐๐ บาทต่อเดือน
๘๐๐ บาทต่อครั้ง
แต่ไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาทต่อเดือน
๕๐๐ บาทต่อครั้ง
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน

