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ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๖ (๗) แห่ง พระราชบัญ ญัติสํา นัก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๒"
๑

ข้อ ๒ ระเบียบนี ให้ใช้บ ังคับตังแต่ ว นั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับการดําเนินงานเกียวกับการพัสดุของสํานักงาน
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายรับอืนของสํานักงาน
ข้อ ๔ ให้คณะตุ ลาการสํานักงานมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญั หาเกียวกับ
การปฏิบตั ติ ามระเบียบ และพิจารณาอนุ มตั ยิ กเว้นหรือผ่อนผันไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ รวมถึง
การออกประกาศหรือข้อกําหนด เพือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามระเบียบนี
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการมีอาํ นาจในการออกหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ ท่าทีไม่ขดั
ระเบียบนี และให้เสนอคณะตุลาการสํานักงานเห็นชอบก่อนบังคับใช้
ข้อ ๖ การใดมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนีให้เป็ นไปตามทีได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพัสดุ
ข้อ ๗ ผูม้ อี ํานาจดําเนินการตามระเบียบนี จะมอบอํานาจเป็ นหนังสือให้แก่
ผูด้ ํารงตําแหน่ งใดก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ ง หน้าที และความรับผิดชอบของผูท้ จะ
ี
ได้รบั มอบอํานาจเป็ นสําคัญ

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ๓๗ ก หน้า ๕๕ วันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ห น้ า | ๑๔๗
ข้อ ๘ ในระเบียบนี
"ประธาน" หมายความว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
"สํานักงาน" หมายความว่า สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
"การพัสดุ" หมายความว่า การจัดทําเอง การซือ การจ้าง การจ้างทีปรึกษา
การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน การแลกเปลียน การเช่า การควบคุ ม การจําหน่ าย การ
ประกันภัยและการดําเนินการอืนทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
"พัส ดุ " หมายความว่ า วัส ดุ ครุภ ัณ ฑ์ ทีดิน และสิงก่ อ สร้า งตามหลัก การ
จําแนกประเภทรายจ่ายของสํานักงบประมาณ
"การซือ" หมายความว่า การซือพัสดุทุกชนิดทังทีมีการติดตัง ทดลอง และ
บริการทีเกียวเนืองอืน ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
"การจ้าง" หมายความว่า การจ้างทําของและรับขน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และการจ้างเหมาะบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างทีปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานการจ้างลูกจ้าง การจ้างแรงงาน และการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
"การจ้างทีปรึกษา" หมายความว่า การจ้างบริการจากทีปรึกษา แต่ไม่รวมถึง
การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
"การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทีประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร
ข้อ ๙ การจัด หาพัส ดุ ข องสํา นัก งาน ให้ดํา เนิ น การตามแผนการใช้จ่า ย
งบประมาณประจําปี ทได้
ี รบั อนุ มตั จิ ากคณะตุลาการสํานักงาน และให้ดําเนินการตามวิธกี ารที
กําหนดไว้ในระเบียบนี
ข้อ ๑๐ การซือหรือการจ้างกระทําได้ ๕ วิธี คือ
(๑) วิธตี กลงราคา
(๒) วิธสี อบราคา
(๓) วิธปี ระกวดราคา
(๔) วิธพี เิ ศษ
(๕) วิธกี รณีพเิ ศษ
ข้อ ๑๑ การซือหรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคา ได้แก่ การซือหรือการจ้าง
ครังหนึงทีมีราคาไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๑๒ การซือหรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ได้แก่ การซือหรือการจ้างครัง
หนึงทีมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ การซือหรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ได้แก่ การซือหรือการจ้าง
ครังหนึงทีมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๔ การซือโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซือครังหนึงทีมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึงกรณีใด ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นพัสดุทขายทอดตลาด
ี
(๒) เป็ นพัสดุทต้ี องซือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการของสํานักงาน
(๓) เป็ นพัสดุทจํี าเป็ นต้องซือเฉพาะแห่ง
(๔) เป็ นพัสดุทจํี าเป็ นต้องซือจากผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจําหน่ายโดยตรง
(๕) เป็ นพัสดุทได้
ี ดาํ เนินการซือโดยวิธอี นแล้
ื วไม่ได้ผลดี
(๖) เป็ นพัสดุทโดยลั
ี กษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จํากัดเทคนิคทีจําเป็ นต้องระบุ
ยีห้อเป็ นการเฉพาะ
(๗) เป็ นพัสดุทได้
ี ซอไว้
ื แล้ว และมีความต้องการใช้เพิมขึนในสถานการณ์ทจํี าเป็ น
หรือเร่งด่วนหรือเพือประโยชน์แก่การดําเนินงานของสํานักงานโดยเจรจากับผูข้ ายรายเดิมตาม
สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง ซึงยัง ไม่ ส ินสุ ด ระยะเวลาการส่ ง มอบ เพือขอให้มีก ารขายพัส ดุ ต าม
รายละเอียดและราคาทีตํากว่า หรือราคาเดิมภายใต้เงือนไขทีดีกว่าหรือเงือนไขเดิม
ข้ อ ๑๕ การจ้ า งโดยวิ ธี พิเ ศษ ได้ แ ก่ การจ้ า งครังหนึ งที มี ร าคาเกิ น
๒๐๐,๐๐๐ บาทให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึงกรณีใด ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นงานทีต้องจ้างผูม้ ฝี ีมอื โดยเฉพาะ หรือผูม้ คี วามชํานาญเป็ นพิเศษ
(๒) เป็ น งานจ้า งซ่ อ มพัส ดุ ทีจํ า เป็ น ต้ อ งถอดตรวจให้ท ราบความชํ า รุ ด
เสียหายเสียก่อนจึงประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครืองจักร เครืองมือกล เครืองยนต์
เครืองไฟฟ้าหรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(๓) เป็ นงานทีต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่การราชการ
(๔) เป็ นงานทีได้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธอี นแล้
ื วไม่ได้ผลดี
(๕) เป็ นงานทีได้จา้ งไว้แล้วและจําเป็ นต้องจ้างเพิมในสถานการณ์ทจํี าเป็ น
หรือเร่งด่วนหรือเพือประโยชน์แก่การดําเนินงานของสํานักงานโดยเจรจากับผูร้ บั จ้างรายเดิม
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึงยังไม่สนสุ
ิ ดระยะเวลาการส่งมอบ เพือขอให้การจ้างตามรายละเอียด
และราคาทีตํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงือนไขทีดีกว่าหรือเงือนไขเดิม
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ข้อ ๑๖ การซือหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพเิ ศษ ได้แก่ การซือหรือการจ้าง
จากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน หน่ วยงาน
อืนซึงมีกฎหมายบัญญัติใ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นผูผ้ ลิตวัสดุ หรือทํางานจ้างนันเอง และประธานอนุมตั ใิ ห้ซอหรื
ื อจ้าง
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดให้ซือหรือจ้าง และกรณีใ ห้
รวมถึงหน่วยงานอืนทีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํ หนดด้วย
ข้อ ๑๗ การสังซือหรือสังจ้างครังหนึงให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหน่งและ
ภายในวงเงินดังต่อไปนี
(๑) วิธตี กลงราคาและวิธสี อบราคา ให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการ
(๒) วิ ธี ป ระกวดราคา ให้ เ ป็ น อํ า นาจของเลขาธิ ก ารในวงเงิน ไม่ เ กิ น
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอประธานเป็ นผูส้ งซื
ั อ หรือสังจ้าง
(๓) วิธพี เิ ศษ ให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการในวงเงินไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท กรณีเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอประธานเป็ นผูส้ งซื
ั อหรือสังจ้าง
(๔) ถ้าซือวิธกี รณีพเิ ศษ ให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการโดยไม่จาํ กัดวงเงิน
ข้อ ๑๘ การจ้างทีปรึกษาครังหนึ ง ให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการ ภายใน
วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอประธานเป็ นผูส้ งจ้
ั าง
ข้อ ๑๙ การจ้า งออกแบบและควบคุ ม งานครังหนึ ง ให้เ ป็ น อํ า นาจของ
เลขาธิการภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขออนุมตั ติ ่อประธาน
ข้อ ๒๐ การเช่าทรัพย์สนิ ให้เลขาธิการพิจารณาดําเนินการได้ตามความ
เหมาะสมและจําเป็ นสําหรับทรัพย์สนิ ทีมีอตั ราค่าเช่ารวมทังค่าบริการอืนเกียวกับการเช่าตามที
จะกําหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขออนุมตั ติ ่อประธาน
ข้อ ๒๑ วิธีการดําเนินการ ซือ จ้าง จ้างออกแบบ และควบคุมงาน จ้างที
ปรึกษาเช่าทรัพย์สนิ แลกเปลียน ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ การประกันภัยให้กระทําได้เฉพาะ ในกรณีทมีี ความจําเป็ นเพือเอา
ประกันความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สนิ ของสํานักงานเท่านัน โดยให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการ
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การจัดหาประกันภัยทรัพย์สนิ ทีต้องจ่ายเบียประกันเกินปี ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให้ขอความเห็นชอบจากประธานก่อน
ข้อ ๒๓ การลงนาม การแก้ไ ขเปลียนแปลงสัญ ญา หรือ ข้อ ตกลง การ
กําหนดการลดหรืองดค่าปรับให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการ โดยวิธดี ําเนินการให้ถอื ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการพัสดุใ นส่ว นทีเกียวกับ สัญญา และหลักประกันโดย
อนุ โลม
ข้อ ๒๔ สัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือซึงมีมลู ค่าตังแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขึนไปให้สง่ สําเนาให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั
ทําสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ ๒๕ การซือหรือการจ้าง นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในระเบียบนี ให้ขอ
ความเห็นชอบจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อน
ข้อ ๒๖ การให้ยมื หรือนํ าไปใช้ ให้กระทําได้เฉพาะในกิจการเพือประโยชน์
ของทางราชการเท่านัน โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเลขาธิ
ี
การกําหนด
ข้อ ๒๗ พัส ดุ ข องสํา นั ก งาน ไม่ ว่ า ได้ม าด้ว ยประการใดให้อ ยู่ใ นความ
ควบคุมตามระเบียบนี และต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพือควบคุมแล้วแต่กรณี โดยต้องมีหลักฐาน
การรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
การลงบัญชี หรือทะเบียนเพือควบคุมพัสดุ ให้เป็ นไปตามแบบทีเลขาธิการกําหนด
การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ให้เป็ นไปตามวิธกี ารทีเลขาธิการกําหนด
ข้อ ๒๘ ก่อนสินเดือนกันยายนของทุกปี ให้เลขาธิการแต่งตังเจ้าหน้าทีใน
สํานักงานซึงมิใช่เจ้าหน้าทีพัสดุคนหนึง หรือหลายคนตามความจําเป็ น เพือตรวจสอบการรับ
จ่ายพัสดุงวดตังแต่วนั ที ๑ ตุลาคม ของปี ก่อน จนถึงวันที ๓๐ กันยายน ของปีปจั จุบนั และตรวจ
รับพัสดุประเภททีคงเหลืออยูเ่ พียงวันสินงวดนี
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึง ให้เริมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ด
การวันแรกของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตวั อยู่ตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสั ดุใดชํารุด เสือมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใด
ไม่จําเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้ว ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อเลขาธิการ
ภายในสีสิบห้าวันนับแต่วนั เริมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนนั
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เมือเลขาธิการได้รบั รายงานจากเจ้าหน้ าทีผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงาน
เสนอประธานและส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๒๙ เมือเลขาธิการได้รบั รายงานดังกล่าวตามข้อ ๒๘ ปรากฏว่ามีพสั ดุ
ชํารุดเสือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จํา เป็ นต้องใช้ในราชการต่ อไป ก็ใ ห้เลขาธิการแต่ งตัง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึนคณะหนึง
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาผูร้ บั ผิดชอบให้เลขาธิการดําเนินการ
ตามประกาศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าทีทีสํานักงานกําหนดต่อไป
ข้อ ๓๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็ นหรือหากใช้
ราชการต่อไปจะสินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้ าทีพัสดุเสนอรายงานต่อเลขาธิการ เพือ
พิจารณาสังจําหน่ายตามวิธกี ารอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(๑) ขาย ให้ ดํ า เนิ น การขายโดยวิธีท อดตลาดก่ อ น แต่ ถ้ า ขายโดยวิธี
ทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธที กํี าหนดเกียวกับการซือมาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่การขาย
พัสดุครังหนึงซึงมีราคาซือหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธกี ารตดลงราคา
โดยไม่ตอ้ งกระทําโดยวิธที อดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่ว นท้อ งถิน หน่ ว ยงานอืนซึงมีก ฎหมายบัญญัติใ ห้มีฐ านะเป็ น ราชการบริห ารส่ว น
ท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศล ให้ขายโดยวิธตี กลงราคา
(๒) แลกเปลียน โดยถือปฏิบตั ติ ามวิธกี ารแลกเปลียนทีกําหนดไว้ในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วน
ท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศล ทังนี ให้มหี ลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีเลขาธิการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันทีเลขาธิการสังการ และให้รายงานประธานทราบ พร้อมทังส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๓๑ เงิน ทีได้จ ากการจํ า หน่ า ยพัส ดุ ให้ถือ ปฏิบ ัติต ามระเบีย บศาล
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงิน ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการงบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วน
ทีใช้เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี
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ข้อ ๓๒ ในกรณีทพั
ี สดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ บั ผิดหรือมีตวั ผูร้ บั ผิดแต่
ไม่สามารถชดใช้ตามประกาศทีสํานักงานกําหนด หรือมีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควรดําเนินการตาม
ข้อ ๓๐ ให้จาํ หน่ายพัสดุนนเป็
ั นสูญตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) ถ้า พัส ดุ นั นมีร าคาซือ หรือ ได้ม ารวมกัน ไม่เ กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้
เลขาธิการเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
(๒) ถ้าพัสดุนนมี
ั ราคาซือ หรือได้มารวมกันเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ประธาน
เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ
ข้อ ๓๓ เมือได้ดําเนินการตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพัสดุ
ลงจ่ายพัสดุนันออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีแล้วแจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายในสีสิบห้าวัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนนั
สําหรับพัสดุซงต้
ึ องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ข้อ ๓๔ ในกรณีทพั
ี สดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสือมคุณภาพหรือสูญ
ไปหรือไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๘ และได้ดาํ เนินการตาม
ประกาศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าทีทีสํานักงานกําหนดเสร็จสินแล้ว ถ้าประกาศ
ดังกล่าวมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ โดยอนุโลม
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