ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยทีเ่ ป็ นสมควรให้มรี ะเบียบเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารการจ่ายเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิ รรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม ว่าด้วยการ
การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิ รรมตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นทีม่ กี าํ หนดจ่ายเป็ นราย
เดือนแก่ขา้ ราชการจากเงินงบประมาณประจําปี ประเภทงบบุคลากรทีจ่ า่ ยในลักษณะเงินเดือน
“เงินประจําตําแหน่ง” หมายความว่า เงินประจําตําแหน่งตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
“ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
“สํานักเบิก” หมายความว่า สํานักการคลัง สํานักอํานวยการประจําศาล
สํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค สํานักงานประจําศาล หรือหน่วยงานอื่นซึง่ เป็ นหน่วยเบิกจ่าย
เงินเดือนข้าราชการ
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือมติทใ่ี ช้บงั คับตามแบบ
แผนของทางราชการซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ในกรณีทม่ี ไิ ด้กาํ หนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารใดไว้ในระเบียบนี้ ให้นําระเบียบของทางราชการมาใช้บงั คับโดยอนุ โลมเว้นแต่
ก.บ.ศ. จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ข้อ ๕ ให้ประธาน ก.บ.ศ. เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้

- ๒ หมวด ๑
เงินเดือน
ส่วนที่ ๑
การจ่ายเงินเดือน
ข้อ ๖ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ให้จา่ ยตามอัตราเงินเดือนในบัญชีถอื จ่าย
เงินเดือนทีส่ าํ นักคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมได้จดั ทําขึน้
บัญชีถอื จ่ายเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้มรี ปู แบบและวิธกี ารตามทีเ่ ลขาธิการ
สํานักงานศาลยุตธิ รรมกําหนด
เมือ่ ขึน้ ปี ใหม่ ถ้าสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมยังจัดทําบัญชีถอื จ่าย
เงินเดือนประจําปี งบประมาณไม่แล้วเสร็จ ให้จา่ ยเงินเดือนตามบัญชีถอื จ่ายเงินเดือนประจําปี
งบประมาณทีล่ ว่ งมาแล้วไปพลางก่อน
ข้อ ๗ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจําเดือน ให้จา่ ยในวันทําการก่อนวันทํา
การสุดท้ายของเดือนสามวันทําการ สําหรับกรณีทต่ี อ้ งเบิกเงินจากธนาคารให้จา่ ยในวันทําการ
ก่อนวันทําการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนัน้ สามวันทําการ ทัง้ นี้เลขาธิการสํานักงานศาล
ยุตธิ รรมจะกําหนดวันจ่ายเป็ นอย่างอื่นก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินวันทําการสุดท้ายของเดือน
ข้อ ๘ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึง่ มีสทิ ธิได้รบั เงินเดือนไม่เต็มเดือน ให้จา่ ย
ตามส่วนของจํานวนวันทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินเดือนนัน้
ข้อ ๙ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ให้
จ่ายได้ตงั ้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ เข้าปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินเดือนกรณีทม่ี กี ารเลือ่ นชัน้ เงินเดือน เลือ่ นขัน้ เงินเดือนหรือ
ปรับอัตราเงินเดือน ให้จา่ ยได้ตงั ้ แต่วนั ทีร่ ะบุในคําสังของผู
่
ม้ อี าํ นาจสัง่
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่ให้เป็ นไป
ตามคําสังของผู
่
ม้ อี าํ นาจสัง่ ซึง่ ต้องระบุดว้ ยว่าให้ได้รบั เงินเดือนในอัตราใด ตําแหน่งใดตัง้ แต่
เมือ่ ใด

- ๓ ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ ๑๒ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ขา้ ราชการผูไ้ ด้รบั อันตราย
หรือป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการ ให้ขา้ ราชการทีล่ าป่ วยได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ในปี
หนึ่งไม่เกินหกสิบวันทําการ แต่ถา้ ผูม้ อี าํ นาจอนุญาตการลาตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการเห็นสมควรและอนุญาตให้ลาโดยได้รบั เงินเดือนระหว่างลา ให้จา่ ยเงินเดือนต่อไป
ได้อกี แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกินหกสิบวันทําการ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่
เกินเก้าสิบวัน
ข้อ ๑๔ ข้าราชการลากิจส่วนตัว ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลาในปี หนึ่งไม่เกินสีส่ บิ
ห้าวันทําการ แต่ในปี ทเ่ี ริม่ รับราชการให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการลาพักผ่อนประจําปี ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดในระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
ข้อ ๑๖ ตัง้ แต่เริม่ รับราชการข้าราชการผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมทบในพระพุทธศาสนา
หรือยังไม่เคยประกอบพิธฮี จั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย หากประสงค์จะลาอุป
สมทบหรือลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ แล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยยีส่ บิ วัน ทัง้ นี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน
ข้อ ๑๗ ข้าราชการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้รบั
เงินเดือนในระหว่างนัน้ ได้ แต่ถา้ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพือ่ เข้าปฏิบตั ริ าชการ
ภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนัน้ ไว้จนถึงวันเข้าปฏิบตั ริ าชการ เว้นแต่ในกรณีทม่ี ี
เหตุจาํ เป็ น ผูม้ อี าํ นาจอนุญาตการลาตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการจะให้จา่ ย
เงินเดือนระหว่างนัน้ ต่อไปได้อกี แต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ให้ได้รบั เงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินสีป่ ี นบั แต่วนั ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพือ่ เข้าปฏิบตั ริ าชการ
ในกรณีทป่ี ระธานศาลฎีกาเห็นสมควรและอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั เกินสีป่ ี โดยได้รบั เงินเดือนระหว่าลาก็ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ แต่
ทัง้ นี้เมือ่ รวมทัง้ สิน้ จะต้องไม่เกินหกปี
ข้อ ๑๙ ข้าราชการทีล่ าติดตามคูส่ มรส ไม่ได้รบั เงินเดือนระหว่างลา

- ๔ ส่วนที่ ๓
การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่ถกู ดําเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๐ ข้าราชการทีล่ ะทิง้ หน้าทีร่ าชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ
ห้ามมิให้จา่ ยเงินเดือนสําหรับวันทีล่ ะทิง้ หน้าทีร่ าชการหรือหนีราชการดังกล่าว
ข้อ ๒๑ ข้าราชการผูใ้ ดถูกสังไล่
่ ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการแล้วต่อมา
ข้าราชการผูน้ นั ้ ขอทบทวนหรือร้องทุกข์คาํ สังลงโทษ
่
และผูม้ อี าํ นาจพิจารณาตามกฎหมายได้
พิจารณาวินิจฉัยว่าคําสังที
่ ส่ งไล่
ั ่ ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการดังกล่าวเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือได้พจิ ารณาวินิจฉัยว่าข้าราชการผูน้ นั ้ ไม่ได้กระทําผิด จึงสังยกโทษและ
่
ให้กลับเข้ารับราชการ ทัง้ นี้ โดยกรณีถงึ ทีส่ ดุ แล้ว ให้ขา้ ราชการดังกล่าวได้รบั เงินเดือนใน
ระหว่างทีม่ ไิ ด้มาปฏิบตั ริ าชการ ดังนี้
(๑) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการ ผูน้ นั ้ มิได้กระทําความผิดและไม่มมี ลทินหรือ
มัวหมอง ให้จา่ ยให้ตามทีผ่ มู้ อี าํ นาจพิจารณาตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งกําหนดในกรณีทม่ี ไิ ด้
กําหนด ให้จา่ ยให้เต็ม
(๒) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผูน้ นั ้ ได้กระทําความผิดหรือมีมลทินหรือมัว
หมอง ให้จา่ ยได้ไม่เกินครึง่ หนึ่งของเงินเดือนทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นขณะออกจากราชการตามทีป่ ระธาน
ศาลฎีกากําหนด
ข้อ ๒๒ ถ้าข้าราชการตามข้อ ๒๑ ตายก่อนคดีถงึ ทีส่ ดุ ให้คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุตธิ รรมวินิจฉัยตามหลักฐานทีม่ อี ยูว่ า่ จะจ่ายเงินเดือนระหว่างทีม่ ไิ ด้มาปฏิบตั ริ าชการหรือ
ไม่ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรมเป็ นผูส้ งจ่
ั ่ าย
ข้อ ๒๓ การจ่ายเงินเดือนระหว่างทีม่ ไิ ด้มาปฏิบตั ริ าชการตามข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๒
ให้จา่ ยภายในเวลาหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีผ่ มู้ อี าํ นาจตามกฎหมายได้วนิ ิจฉัยว่าเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือวันทีไ่ ด้รบั การยกโทษ หรือวันทีค่ ณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมวินิจฉัยว่าให้
จ่ายเงินเดือนระหว่างทีม่ ไิ ด้มาปฏิบตั ริ าชการได้ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ เงินเดือนทีจ่ ะจ่ายให้ตามข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๒ ให้จา่ ยจากบุคลากรเหลือ
จ่ายประจําปี งบประมาณปี ปัจจุบนั โดยไม่ตอ้ งมีอตั ราเงินเดือน กรณีทไ่ี ม่มงี บบุคลากรเหลือจ่าย
ให้เสนอ ก.บ.ศ. พิจารณา

- ๕ ส่วนที่ ๔
การจ่ายเงินเดือนกรณี พ้นจากตําแหน่ ง
ข้อ ๒๕ ข้าราชการผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการ ให้จา่ ยเงินเดือนจนถึงวันทีถ่ งึ
แก่ความตาย
กรณีขา้ ราชการทีไ่ ด้เลือ่ นเงินเดือนเพราะถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ ให้จา่ ยจากอัตราเงินเดือนทีผ่ นู้ นั ้ ครองอยู่ หรืองบบุคลากรเหลือจ่าย หรือให้โอนเงินงบ
อื่นมาตัง้ จ่าย
ข้อ ๒๖ ข้าราชการผูใ้ ดลาออก และได้รบั อนุญาตให้ลาออก ให้จา่ ยเงินเดือนถึง
วันก่อนวันอนุญาตให้ลาออก แต่ถา้ ยังไม่ได้รบั ทราบคําสังอนุ
่ ญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้
นัน้ ยังคงรับราชการต่อมา ให้จา่ ยได้ถงึ วันรับทราบคําสัง่ หรือควรได้รบั ทราบคําสัง่
กรณีทม่ี ไิ ด้มคี าํ สังอนุ
่ ญาตให้ลาออก แต่การลาออกเป็ นไปโดยผลของกฎหมายให้
จ่ายเงินเดือนถึงวันก่อนวันทีก่ ารลาออกมีผลตามกฎหมาย
ข้อ ๒๗ ข้าราชการผูใ้ ดถูกสังไล่
่ ออก ปลดออก หรือให้ออก ให้จา่ ยเงินเดือนได้
ถึงวันก่อนวันทีร่ ะบุในคําสัง่ แต่ถา้ ยังไม่ได้รบั ทราบคําสัง่ และข้าราชการผูน้ นั ้ ยังคงรับราชการ
ต่อมา ให้จา่ ยได้ถงึ วันรับทราบคําสัง่ หรือควรได้รบั ทราบคําสัง่
ข้อ ๒๘ ในกรณีตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ หากจําเป็ นต้องส่งมอบงานในหน้าทีก่ ใ็ ห้
จ่ายเงินเดือนต่อไปได้จนถึงวันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชกั ช้าตามทีข่ า้ ราชการตุลาการ
ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในงานของศาลยุตธิ รรมจะกําหนดตามสภาพของงาน แต่ทงั ้ นี้จะต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน นับแต่วนั ทีร่ ะบุในคําสังหรื
่ อวันรับทราบคําสังหรื
่ อควรได้รบั ทราบคําสังแล้
่ วแต่กรณี
ข้อ ๒๙ ข้าราชการผูใ้ ดพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้ารากชาร ให้จา่ ยเงินเดือนได้ถงึ วันสิน้ ปี
ข้อ ๓๐ ข้าราชการผูใ้ ดโอนไปดํารงตําแหน่งข้าราชการประเภทอื่น ให้งดจ่าย
่
ม้ อี าํ นาจสังโอน
่
เงินเดือนทางสํานักงานศาลยุตธิ รรม ตัง้ แต่วนั ทีร่ ะบุในคําสังของผู
ในกรณีทม่ี ขี า้ ราชการประเภทอื่นโอนมาเป็ นข้าราชการตามระเบียบนี้ แบะมีกรณี
เบิกเงินเดือนทางสังกัดเดิมล่วงลํ้ามา ให้เบิกเงินเดือนทางสํานักงานศาลยุตธิ รรมส่งให้สงั กัดเดิม
ข้อ ๓๑ ข้าราชการผูใ้ ดถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายให้
จ่ายเงินเดือนถึงวันก่อนวันทีก่ ารถอดถอนมีผลตามกฎหมาย

- ๖ ส่วนที่ ๕
วิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการให้จา่ ยโดยวิธนี ําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของข้าราชการแต่ละคนทีธ่ นาคาร เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นเลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรมอาจสังให้
่
จ่ายเป็ นเช็คหรือเป็ นเงินสดก็ได้
ข้อ ๓๓ ในกรณีทข่ี า้ ราชการโอนไปส่วนราชการต่างสังกัด ให้สาํ นักเบิกจัดทํา
หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครัง้ สุดท้าย พร้อมทัง้ แนบสําเนาคําสังให้
่ แก่สว่ นราชการแห่งใหม่
ด้วย
ข้อ ๓๔ ถ้าสํานักเบิกได้เบิกจ่ายเงินเดือนล่วงลํ้าไป ในกรณีขา้ ราชการโอนไปส่วน
ราชการต่างสังกัด ให้สาํ นักเบิกระบุในหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครัง้ สุดท้ายว่าได้เบิก
ล่วงลํ้าไปตัง้ แต่เมือ่ ใด เป็ นจํานวนเท่าใด และให้สง่ ใช้คนื ด้วย
ถ้าข้าราชการผูโ้ อนได้นําเงินเดือนทีเ่ บิกล่วงลํ้าส่งคืนภายหลังทีอ่ อกหนังสือรับรอง
การจ่ายเงินเดือนครัง้ สุดท้ายไปแล้ว ให้สาํ นักเบิกทําหนังสือรับรองใหม่ โดยหมายเหตุยกเลิก
หนังสือรับรองฉบับเดิมส่งให้แก่สว่ นราชการแห่งใหม่
ข้อ ๓๕ ถ้าสํานักเบิกได้ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครัง้ สุดท้ายสําหรับ
ข้าราชการผูใ้ ดแล้ว ให้งดเบิกเงินเดือนสําหรับข้าราชการผูน้ นั ้
ข้อ ๓๖ ในกรณีทข่ี า้ ราชการมีสทิ ธิได้รบั เงินเดือนสูงขึน้ ย้อนหลัง ถ้าได้เบิกจ่าย
เงินเดือนอัตราตํ่ากว่าไปก่อนแล้ว การเบิกเงินเดือนเพิม่ ให้แสดงรายละเอียดรายการ ในแบบ
ประกอบการขออนุมตั เิ บิกจ่ายด้วย
ข้อ ๓๗ ให้สาํ นักเบิกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ ณ ทีจ่ า่ ยตามอัตราและ
วิธกี ารทีก่ าํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร และนําส่งกรมสรรพากร สรรพากรเขตพืน้ ที่ หรือ
สรรพากรจังหวัด แล้วแต่กรณี
กรณีทไี ด้เบิกเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการเกินสิทธิทไ่ี ด้รบั และได้หกั เงินบางส่วน
เป็ นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ า่ ยนําส่งแล้ว ให้ขอถอนคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่วนทีเ่ กินจากกรมสรรพากร สรรพากรเขตพืน้ ที่ หรือสรรพากรจังหวัด แล้วแต่กรณี และ
นําเข้าบัญชีเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร
ข้อ ๓๘ สํานักเบิกจะหักเงินเดือนของข้าราชการไว้เพือ่ การใด ๆ มิได้ เว้นแต่จะมี
หนังสือยินยอมจากข้าราชการผูถ้ กู หักเงินเดือนและเพือ่ ชําระเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือค่า
สวัสดิการต่าง ๆ หรือชําระตามข้อผูกพันกับทางราชการเท่านัน้
ข้อ ๓๙ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสารทีใ่ ช้ในการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนวิธใี ช้ให้
เป็ นไปตามทีเ่ ลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรมกําหนด

- ๗ หมวด ๒
เงินประจําตําแหน่ ง
ข้อ ๔๐ การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ ให้จา่ ยได้ตงั ้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินประจําตําแหน่ง
ข้อ ๔๑ วิธกี ารเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ ให้เบิกจ่ายตามวิธกี าร
เบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ โดยจ่ายควบกับเงินเดือน
ข้อ ๔๒ กรณีใดทีม่ ไิ ด้กาํ หนดไว้ในหมวดนี้ ให้นําความในหมวด ๑ มาบังคับใช้
โดยอนุ โลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ปั ญญา ถนอมรอด
(นายปั ญญา ถนอมรอด)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

