เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๔ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด
ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบ
พ.ศ. 2560
โดยที่สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา จึงสมควรให้มีระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด
ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ อัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ว่ า ด้ ว ยค่ า ตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบ พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การสอบ” หมายความว่า การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการสํานักงานอัยการสูงสุด
หรือบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นหรือ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เว้นแต่บุคคลที่มีลักษณะเป็นการจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
“กรรมการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการอัยการ หรืออัยการสูงสุดแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ดําเนินการสอบตามระเบียบนี้
“กรรมการฝ่าย” หมายความว่า ผู้ซึ่งประธานกรรมการดําเนินการสอบแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการฝ่ายในการสอบ
“เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งประธานกรรมการดําเนินการสอบแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการสอบ
“ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสถานที่ ส อบจั ด ให้ มี ห น้ า ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบและสถานที่ที่ใช้ในการสอบ
ข้อ 4 กรรมการมี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การสอบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การสอบ
โดยอาจมีกรรมการฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กรรมการกําหนด
ข้อ 5 ในการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ ให้ประธานกรรมการ
ดําเนิ นการสอบกําหนดจํ านวนกรรมการฝ่ายและเจ้าหน้า ที่ดําเนิน การสอบ และกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน โดยให้คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และประหยัดในการปฏิบัติหน้าที่
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ข้อ 6 ให้กรรมการและกรรมการฝ่ายที่ทําหน้าที่ตามบัญชี 1 และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ
ได้รับเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบัญชี 1 และบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้
กรณีกรรมการฝ่ายที่มิได้เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับ
เงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับตามบัญชี 1
ข้อ 7 กรณีมีความจําเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานสอบช่วยในการดําเนินการสอบ ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานสอบตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบัญชี 3 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 8 ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ให้งดเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อ 9 กรรมการและกรรมการฝ่าย ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการธุรการ ตามประกาศ
คณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกําหนดอํานาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายใน
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ทําหน้าที่ตามบัญชี 1 ที่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการสอบ ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการธุรการ ตามประกาศ
คณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกําหนดอํานาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายใน
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอบ ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการในวันทําการปกติตามบัญชี 2 แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ในวันหยุดราชการ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตามบัญชี 2 ด้วย
ข้อ 11 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักฐาน
การเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พร้อมทั้งแนบสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง
ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน รายชื่อผู้ปฏิบัติงานสอบ และบัญชีลายมือ ชื่อการปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน
ข้อ ๑2 ให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่กรรมการ กรรมการฝ่าย
และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบตามบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้นําระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้ อั ย การสู ง สุ ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยในการสอบ
ตามระเบียบนี้
ข้อ 14 การสอบใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ดําเนินการต่อไปตามคําสั่งเดิม และให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบตามระเบียบ
ของทางราชการที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
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ข้อ ๑5 ให้อัยการสูงสุดมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑6 ให้ อั ย การสู ง สุ ด รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อํ า นาจออกประกาศ คํ า สั่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
บรรดาระเบียบ ข้อกําหนด ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
อัยการสูงสุด

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชี ๑
ค่าตอบแทนการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก
หลักเกณฑ์
๑ ข้อสอบแบบปรนัย ให้กรรมการหรือกรรมการฝ่าย ได้รับ
เงินค่าตอบแทน
๑.๑ ผู้ ที่ ทํ าหน้ าที่ อ อกข้ อ สอบได้ รับ เงิน ค่ าตอบแทนเฉพาะ
ข้อสอบที่ได้รับเลือก
๑.๒ ผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจกระดาษคําตอบได้รับเงินค่าตอบแทน
เป็นรายวิชา
๑.๓ กรณีตรวจกระดาษคําตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้
บริการของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒ ข้อสอบแบบอัตนัย ให้กรรมการหรือกรรมการฝ่าย ได้รับ
เงินค่าตอบแทน
ผู้ที่ทําหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคําตอบได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเฉพาะข้อสอบที่ได้รับเลือกเป็นรายวิชา
๓ การสอบวิชาใดมีการออกข้อสอบทั้งแบบปรนัยและแบบ
อั ต นั ย รวมกั น ให้ ก รรมการหรื อ กรรมการฝ่ า ย ได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทน

อัตราค่าตอบแทน
ไม่เกิน ๕๐ บาท ต่อหนึ่งข้อ
ไม่เกิน ๔ บาท ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

ไม่เกิน ๓๕ บาท ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน

- ข้ อ สอบแบบปรนั ย ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
อัตราในข้อ ๑ และ
- ข้ อ สอบแบบอั ต นั ย ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
อัตรากึ่งหนึ่งของอัตราในข้อ ๒
๔ การสอบครั้ งใด หากกรรมการหรื อ กรรมการฝ่ า ยตาม ให้ได้รับคนละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อครั้ง
1 ถึง 3 คนหนึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึง ๑,๒๐๐ บาท
๕ การสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคล ให้กรรมการหรือ
กรรมการฝ่าย ได้รับเงินค่าตอบแทน
๕.๑ ในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและประเภทวิชาการ ให้ได้รับคนละ ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้ง
ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.๒ ในตําแหน่งอื่นนอกจาก ๕.๑
ให้ได้รับคนละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อครั้ง
๖ การทดสอบการปฏิ บั ติ ง าน การทดสอบสมรรถภาพ ไม่เกิน ๑๐ บาท ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน หากการ
ร่ า งกาย ให้ กรรมการห รื อ กรรมการฝ่ า ย ได้ รั บ เงิ น สอบครั้งใด ได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึง ๕๐๐
ค่าตอบแทน
บาท ให้ได้รับ ๕๐๐ บาท

บัญชี 2
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ
ในวันเตรียมการก่อนวันสอบ
ในวันประชุมออกข้อสอบและธงคําตอบ และวันสอบ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในวันทําการปกติ
๑. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
๒. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง
๓. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง
๔. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

อัตราค่าตอบแทน
๒๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน
๕๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน
๖๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน
๘๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน

ในวันหยุดราชการ
๑. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
๒. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง
๓. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง
๔. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

๔๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน
๗๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน
๙๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน
๑,๓๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน

หมายเหตุ การนับจํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องรวมกันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่
ไปจนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการดําเนินการสอบกําหนด

บัญชี 3
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบ
หลักเกณฑ์
ผู้ปฏิบัติงานสอบ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในวันที่ต้อง
มีการเตรียมการก่อนวันสอบ และในวันสอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ในวันทําการปกติ
๒. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวันทําการปกติ
๓. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ
๔. ปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ

อัตราค่าตอบแทน
ไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน

บัญชี 4
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

วันที่ดําเนินการ

ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
หรือประเมินบุคคล
ต่อคนต่อวัน
วันประชุมออกข้อสอบและธงคําตอบ จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท
ต่อคนต่อวัน
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
วัน เข้าและวันถอดรหัสสมุดคําตอบ/ จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท
๕๐ บาท ต่อคนต่อครึ่งวัน
กระดาษคําตอบ และจัดทําผลคะแนน ต่อคนต่อวัน
วันตรวจข้อสอบ
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท
(เฉพาะวันหยุดราชการ)
ต่อคนต่อวัน

