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ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ ง (๗) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สํา นัก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ จึง ออกระเบีย บไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
๑

ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
“เจ้าหน้าที” หมายความว่า ข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญและบุคคลซึง
ได้รบั มอบหมายและแต่งตังตามระเบียบนีให้ปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีของสํานักงาน
“ผูป้ ฏิบตั งิ าน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลทีประธานศาลรัฐธรรมนู ญ
หรือเลขาธิการแต่งตัง
“ปี งบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่วนั ที ๑ ตุลาคมของปี หนึงถึง
วันที ๓๐ กันยายนของปี ถดั ไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ทีถัดไปนันเป็ นชือสําหรับปีงบประมาณนัน
ข้อ ๔ เงิน ทุ ก ประเภทของสํา นั ก งานจะต้อ งนํ า ฝากไว้ทีธนาคารของรัฐ ที
ประสงค์จะจ่ายเงินผ่านในนามของสํานักงานและในชือบัญชีทมีี จุดประสงค์โดยเฉพาะเท่านัน
ข้อ ๕ เงินรายรับทีจะนําส่งเข้าบัญชีตามข้อ ๔ ได้แก่
(๑) เงินงบประมาณทีได้รบั อุดหนุนจากรัฐบาล

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ๓๗ ก หน้า ๔๖ วันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒
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(๒) เงินรายรับทีได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง ให้เก็บไว้ได้โดยไม่ต้อง
นําส่งคลัง
เงินรายรับให้นําฝากเข้าบัญชีเงินดังกล่าวทันที อย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
นับตังแต่วนั ทีได้รบั เงิน โดยห้ามหักไว้หรือนําไปใช้จา่ ยเพือการใด ๆ ทังสิน ก่อนทีจะนําเข้าฝาก
ธนาคารตามบัญชีในข้อ ๔
ข้อ ๖ การสังจ่ายเงินจากบัญชีของสํานักงานให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการหรือผู้
ซึงเลขาธิการมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งต่อไปนีมีอาํ นาจอนุ มตั จิ า่ ยเงินภายในวงเงิน ดังนี
(๑) ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรือผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม ไม่เกิน

๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) รองเลขาธิการ

เกิน

๑๐,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน

๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) เลขาธิการ

ั านวนโดยไม่จาํ กัดวงเงิน
อนุ มตั ไิ ด้ทงจํ

ข้อ ๘ การจ่า ยเงิน ตามระเบีย บนี ทุก ครัง จะต้อ งมีห ลัก ฐานการจ่า ย ได้แ ก่
ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที เอกสาร หรือใบสําคัญลง
ลายมือชือผูร้ บั เงินหรือเอกสารอืนทีเลขาธิการกําหนดให้ใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงิน
ข้อ ๙ ให้ผจู้ ่ายเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว ลงลายมือชือรับรองการจ่าย ลงวัน
เดือนปี พร้อมทังมีชือผู้จ่า ยเงินด้ว ยตัวบรรจงกํากับ ไว้ในหลักฐานการจ่า ยเงินทุกฉบับ เพือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงิน ถ้าผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะ
มอบฉันทะให้ผู้อืนเป็ นผู้รบั เงินแทน จะต้องมีใบมอบฉันทะการรับเงิน แบบใบมอบฉันทะให้
เป็ นไปตามทีสํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินในต่างประเทศ ซึงตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของ
ประเทศนัน ๆ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ให้ผูจ้ ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยระบุว่าเป็ น
การจ่ายเงินค่าอะไร วัน เดือน ปี ทีจ่ายเงิน และจํานวนทีจ่ายและให้ลงลายมือชือรับรองการจ่าย
ไว้ดว้ ย ในกรณีทหลั
ี กฐานการจ่ายเงินเป็ นอย่างอืนให้แนบหลักฐานนันไปพร้อมกับใบรับรองเพือ
ตรวจสอบด้วย
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ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินรายใด ซึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั
เงิน ได้ ให้ ผู้ จ่ า ยเงิน ทํ า ใบรับ รองการจ่ า ยเงิน ได้ โดยให้ บ ัน ทึก ชีแจงเหตุ ทีไม่ อ าจเรีย ก
ใบเสร็จรับเงินไว้เพือประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินต่อไปนี ให้ผูจ้ ่ายทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดยไม่ต้องทํา
บันทึกชีแจงเหตุตามข้อ ๑๒
(๑) การจ่ายเงินรายหนึง ๆ เป็ นจํานวนไม่ถงึ สิบบาท
(๒) การจ่ายเงินเป็ นค่ารถ หรือเรือนังรับจ้าง
(๓) การจ่ายเงินเป็ นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง หรือเรือยนต์ประจําทาง
ข้อ ๑๔ ในกรณีหลักฐานการจ่ายสูญหาย ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
(๑) ถ้าหลักฐานการจ่ายทีเป็ นใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ใช้สําเนาใบเสร็จรับเงิน
หรือใบรับรองการรับเงิน ซึงผูร้ บั เงินรับรองแล้วแทนได้
(๒) ถ้าหลัก ฐานการจ่า ยทีเป็ น ใบเสร็จรับ เงินสูญ หาย และไม่อ าจขอสํา เนา
ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผจู้ า่ ยเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยชีแจงเหตุผล เสนอเลขาธิการหรือผูซ้ งึ
เลขาธิการมอบหมายเพือพิจารณาอนุมตั เิ มือได้รบั อนุ มตั แิ ล้วให้ใช้ใบรับรองนันเป็ นหลักฐานการจ่ายได้
ข้อ ๑๕ หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐาน
การจ่ายให้ใช้วธิ ขี ดี ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชือกํากับไว้ทุกแห่ง
ข้อ ๑๖ การยืมเงินทดรองจ่าย ผูย้ มื จะต้องทําสัญญาการยืมเงินและปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดเรืองเงินยืมทดรองจ่าย
ให้เลขาธิการหรือผู้ซึงได้รบั มอบหมายเป็ นผู้อนุ มตั ิการยืมเงินทดรองจ่ายได้
เท่าทีจําเป็ นเพือใช้ในราชการ
ข้อ ๑๗ การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทําได้ ในกรณีต่อไปนี
(๑) เพือจัดซือหรือจ้างเกียวกับพัสดุทจํี าเป็ นต้องชําระด้วยเงินสด
(๒) เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
(๓) เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยอืนตามภาระหน้าทีในการปฏิบตั งิ าน
(๔) เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านตามโครงการวิจยั
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ข้อ ๑๘ การส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย มีกาํ หนดเวลาส่งใช้ใบสําคัญ พร้อมทังเงิน
ทีเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในเวลาทีกําหนดดังนี
(๑) กรณียมื เงินตามข้อ ๑๗ (๑) (๓) และ (๔) ให้สง่ ใช้เงินยืมให้เสร็จสินภายใน
สามสิบวันนับจากวันทีได้รบั เงิน
(๒) กรณียมื เงินตามข้อ ๑๗ (๒) ให้สง่ ใช้เงินยืมให้เสร็จสินภายในสามสิบวันนับ
จากวันทีกลับจากการปฏิบตั งิ านถึงทีทําการประจํา หากไม่ได้เดินทางตามทีกําหนด ให้นําเงิน
ยืมทังสินทีได้รบั ส่งคืนทันที
ข้อ ๑๙ ผูย้ มื เงินทดรองจะต้องนําใบสําคัญส่งใช้สญ
ั ญายืมเงินครังก่อนให้เสร็จ
สินก่อนทีจะยืมเงินทดรองจํานวนใหม่ได้
ในกรณีทจํี าเป็ นต้องเดินทางไปปฏิบตั งิ านอีกโดยทียังไม่สามารถส่งใช้เงินยืมใน
การเดินทางไปปฏิบตั งิ านครังทีแล้วได้ ให้ยมื เงินทดรองจ่ายเพือไปปฏิบตั งิ านได้อกี เพียงครังเดียว
ผูย้ มื เงินจะต้องใช้เงินทียืมตามทีระบุไว้ในรายการและวัตถุประสงค์ในสัญญา
การยืมเงินเท่านัน
ข้อ ๒๐ เมือผูย้ มื เงินทดรองส่งใช้เงินยืม ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั เงินบันทึกการรับคืน
เงินยืมในสัญญาการยืมเงิน พร้อมทังออกใบเสร็จการรับเงินคืน และ/หรือใบรับใบสําคัญให้ผยู้ มื
ไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ ๒๑ สัญญาการยืมเงิน ซึงยังไม่ได้ชําระคืนเงินยืมให้เสร็จสินจะต้องเก็บ
รักษาไว้ในทีปลอดภัยไม่ให้สูญหาย และเมือผูย้ มื ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว ให้ทําเครืองหมาย
“จ่ายคืนเงินเรียบร้อยแล้ว” ในสัญญาการยืมเงินฉบับนันทันที
๒

ข้อ ๒๒ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึงได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าเช่า
ทีพัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน หรือค่า ใช้จ่ายอืน ให้แก่ กรรมการ อนุ กรรมการ ข้าราชการ
ลูกจ้าง เจ้าหน้าที หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบของศาลรัฐธรรมนู ญหรือระเบียบ
ของทางราชการแล้วแต่กรณีโดยอนุ โลม
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทีมีลกั ษณะเป็ นค่าสาธารณูปโภคและ
ค่ า ใช้จ่ า ยอืน ในกรณี ทีมีค วามจํ า เป็ น เพือประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น งาน คณะตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนู ญอาจพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบกําหนดวงเงิน หลักเกณฑ์และวิธกี ารเบิกเงิน
๒

ข้อ ๒๒ วรรคสอง เพิมเติมโดยระเบียบศาลรัฐธรรมนู ญว่า ด้วยการเงิน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที ๘๖ ก หน้า ๑๑ วันที ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔
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ค่าใช้จา่ ยจากงบประมาณรายจ่ายนันเป็ นรายการหรือเป็ นรายกรณีกไ็ ด้
ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานจ่ายเงินเดือนและหรือเงินประจําตําแหน่ งแล้วแต่กรณี
ของประธานศาลรัฐ ธรรมนู ญ ตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ ข้า ราชการ ลูก จ้าง และค่ าจ้า งหรือ
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบตั ิงานผ่านบัญชีธนาคารทีเปิ ดเป็ นรายบุคคล ทังนี ธนาคารทีขอเปิ ด
ดังกล่าวจะต้องเป็ นธนาคารทีสะดวกต่อสํานักงาน
ก่อนกําหนดการจ่ายเงินเดือนอย่างน้อยสามวัน ให้เจ้าหน้าทีทีได้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน จัดทําบัญชีเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และหรือค่าตอบแทนทีเหลือ
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่าย และเงินทีได้รบั อนุ มตั ใิ ห้หกั แล้วนําเข้าฝาก
ธนาคารในบัญชีของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละราย เพือให้สามารถเบิกเงินจากธนาคารได้ตามกําหนดเวลา
ข้อ ๒๔ ให้เลขาธิการรับผิดชอบดําเนินการให้มกี ารจัดทําบัญชีการเงินตาม
หลักบัญชีสากลและจัดทํารายงานการรับจ่ายเงินเป็ นรายเดือน เสนอต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในวันที ๑๕ ของเดือนถัดไป
เมือสินปี งบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้เลขาธิการจัดทํางบรายได้รายจ่ายและ
งบแสดงฐานะการเงินภายในหกสิบวัน เพือให้มกี ารตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๒๕ ให้เลขาธิการรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จา่ ยเงินเปรียบเทียบ
กับแผนทีได้เสนอไว้ ต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกหกเดือน
ข้อ ๒๖ ในกรณีทีไม่อาจปฏิบตั ิตามระเบียบในข้อหนึงข้อใดได้ ให้รายงาน
เลขาธิการหรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมายทราบเพือพิจารณาสังการต่อไป
ข้อ ๒๗ วิธปี ฏิบตั อิ นใดที
ื
มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ว่าด้วยการเงินของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ให้คณะตุ ลาการศาลรัฐธรรมนู ญมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญั หา
เกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี

ประกาศ ณ วันที ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เชาว์ สายเชือ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายซึงออกตาม
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงิน (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๒ วรรคสอง แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบศาลรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเงิน (ฉบับที ๒) พ.ศ.
๒๕๔๔ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญจึงมีมติให้ความเห็นชอบกําหนดวงเงิน หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารเบิกเงินค่าใช้จา่ ยจากงบประมาณรายจ่าย เป็ นรายการหรือรายกรณีไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทีมีลกั ษณะเป็ นค่าสาธารณูปโภคเฉพาะ
รายการค่าโทรศัพท์เคลือนที และค่าโทรศัพท์ทเกิ
ี ดจากการใช้เครือง PCT ให้กําหนดตัวบุคคล
และวงเงินจากงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี
(๑) สําหรับประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑.๑) รายการค่าโทรศัพท์เคลือนที ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ทงสิ
ั นไม่เกิน
สองพันบาทต่อเดือนต่อเครือง
(๑.๒) รายการค่ า โทรศัพ ท์ ทีเกิ ด จากการใช้ เ ครือง PCT ให้ เ บิ ก
ค่าใช้จา่ ยได้ทงสิ
ั นไม่เกินสีร้อยบาทต่อเดือนต่อเครือง
(๒)
สํ า หรับ เลขาธิก ารสํ า นั ก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ และรองเลขาธิก าร
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการในสังกัดในระดับเดียวกัน
(๒.๑) รายการค่าโทรศัพท์เคลือนที ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ทงสิ
ั นไม่เกิน
หนึงพันห้าร้อยบาทต่อเดือนต่อเครือง
(๒.๒) รายการค่าโทรศัพท์เคลือนทีทีเกิดจากการใช้เครือง PCT ให้เบิก
ค่าใช้จา่ ยได้ไม่เกินสีร้อยบาทต่อเดือนต่อเครือง
(๓) สําหรับข้าราชการอืนนอกจาก (๒) ทีเป็ นรายการค่าโทรศัพท์เคลือนที
ให้เบิกค่าใช้จา่ ยได้ทงสิ
ั นไม่เกินหนึงพันบาทต่อเดือนต่อเครือง
(๔) กรณีรายการค่าโทรศัพท์เคลือนที และค่าโทรศัพท์ทีเกิดจากการใช้
เครือง PCT ในราชการของศาลรัฐธรรมนูญหรือสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทีใช้เป็ นส่วนกลาง ให้
เบิกค่าใช้จา่ ยได้โดยไม่จาํ กัดวงเงิน โดยให้มรี ะบบควบคุมการใช้ในราชการกํากับไว้ดว้ ย
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึง (๑) (๒) และ (๓) ดังกล่าว หากมีความ
จําเป็ นทีต้องใช้ตดิ ต่อราชการ เพือมิให้เสียหายแก่ราชการ บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่
กรณี อาจขออนุ มตั คิ ่าใช้จ่ายเป็ นการเพิมเติมได้เป็ นคราวๆ ไป โดยบุคคลตาม (๑) ต้องได้รบั
การอนุ มตั ิจากประธานศาลรัฐ ธรรมนู ญ ส่ว นบุ คคลตาม (๒) และ (๓) ต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ข้อ ๒ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทีมีลกั ษณะเป็ นค่าใช้จ่ายอืนอันได้แก่
ค่าใช้จา่ ยทีเป็ นพิธกี าร การรับรอง การส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมศึกษา ดูงานและสัมมนา และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน ให้เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาอนุ มตั ิ
เบิกเงินค่าใช้จา่ ยจากงบประมาณรายจ่ายได้ตามความจําเป็ นเป็ นกรณีๆ ไป ในวงเงินเกินสีหมืน
บาท หากมีวงเงินเกินสีหมืนบาทให้เสนอขออนุมตั ติ ่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศ ณ วันที ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อิสสระ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
(นายอิสสระ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบตั หิ น้าที
ประธานทีประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

