ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๑) (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม วาดว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ศาลชั้นตน และใหหมายความรวมถึงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคและสถาบัน
พัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมดวย
“ประธาน” หมายความวา ประธานศาลฎีกา
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๒
“หั ว หน า ส ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม” หมายความว า ประธานศาลฎี ก า ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ ประธานศาลอุ ท ธรณ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค เลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และ
ผูพิพากษาหัวหนาศาล
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ
ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายของสํานักงบประมาณโดยอนุโลม
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
๑
๒

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒
“การจาง” หมายความวา การจางทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน
การจางลูกจาง การจางแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจาง
ออกแบบและควบคุมงานกอสราง
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิตบิ ุคคล หรือ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
ขอ ๔ การใดมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม เวนแต ก.บ.ศ. จะมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๕ ในกรณีที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ กําหนดใหเรื่องใดเปน
อํานาจของหัวหนาสวนราชการหรือของปลัดกระทรวง ใหอํานาจดังกลาวเปนของเลขาธิการ และ
เรื่องใดเปนอํานาจของรัฐมนตรีเจาสังกัด ใหเปนอํานาจของประธาน
ขอ ๖ ระเบียบนี้ใหใชบังคับการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของศาลยุติธรรมและ
สํานักงานโดยใชเงินงบประมาณประจําป และเงินรายรับอื่นที่ศาลยุติธรรมและสํานักงานไดรับ
ขอ ๗ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจ
เปนสําคัญ
ใหผูมอบอํานาจสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบทุกครั้ง
๓

ขอ ๘ ใหมีคณะอนุกรรมการพัสดุคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธาน เปนประธาน
(๒) รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ ผูอํานวยการ
สํานักการคลัง ผูอํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม และผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง เปนอนุกรรมการ
(๓) ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งไดรับเลือกจาก ก.บ.ศ. จํานวนหนึ่งคน
เปนอนุกรรมการ
(๔) ผูแ ทนสํา นัก งานปลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี และผูแ ทนกรมบัญ ชีก ลาง เปน
อนุกรรมการ
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๓

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓
ใหผูอํานวยการกองบริหารทรัพยสิน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และหัวหนา
กลุมงานวิชาการพัสดุ เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการพัสดุ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(๓) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการภายในสํานักงานไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอ ก.บ.ศ.
(๕) เสนอความเห็นในการพิจารณาผูทิ้งงาน และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผูทิ้งงาน
ของสํานักงาน
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติใหแลกเปลี่ยนพัสดุ ตามขอ ๒๓
(๗) เชิญขาราชการและลูกจางของศาลยุติธรรมและสํานักงาน มาสอบถามหรือให
ขอเท็จ จริง รวมทั้ง เรีย กเอกสารจากสว นราชการภายในสํานั กงานและสว นราชการอื่น ในส ว นที่
เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ การจัดหาพัสดุของศาลยุติธรรมและสํานักงาน ใหดําเนินการตามแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําปของศาลยุติธรรมและสํานักงานที่ไดรบั อนุมัตจิ าก ก.บ.ศ. และใหดําเนินการ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๑ การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณีพิเศษ
ขอ ๑๒ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๔ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๔
ขอ ๑๕ การซื้อโดยวิธพี ิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึง่ ซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทํา
ไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนพัสดุที่ขายทอดตลาด
(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรง
(๔) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อ
ประโยชนแกการดําเนินการของศาลยุติธรรมหรือสํานักงาน และจําเปนตองซื้อเพิ่ม
(๕) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
(๖) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนจะตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ รวมทั้งกรณีการซื้อพัสดุที่เปนรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง และรถรับรอง
(๗) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(๘) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๑๖ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนงานที่ตองจางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน
จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๔) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อ
ประโยชนแกการดําเนินการของศาลยุติธรรมหรือสํานักงาน และจําเปนตองจางเพิ่ม
(๕) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ข อ ๑๗ การซื้ อ หรื อ การจ า งโดยวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ ได แ ก การซื้ อ หรื อ การจ า งจาก
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และประธานอนุมัติใหซื้อ หรือจาง
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหร วมถึง
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
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๕
ขอ ๑๘ การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ า งครั้ ง หนึ่ ง นอกจากวิ ธี พิ เ ศษและวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ
ใหเปนอํานาจของเลขาธิการภายในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ใหเสนอประธานเปนผูอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๑๙ การสั่ ง ซื้อ หรือ สั่ง จ างโดยวิธี พิ เศษครั้ ง หนึ่ ง ใหเ ปน อํ านาจของเลขาธิก าร
ภายในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอประธานเปนผูอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๒๐ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหเลขาธิการสั่งซื้อหรือสั่งจาง โดย
ไมจํากัดวงเงิน
ขอ ๒๑ การสั่ง จางที่ป รึกษาครั้ง หนึ่ ง ใหเ ปน อํานาจของเลขาธิการ ภายในวงเงิ น
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอประธานเปนผูอนุมัติสั่งจาง
ขอ ๒๒ การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของเลขาธิการ
ภายในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอประธานเปนผูอนุมัติ
สั่งจาง
ขอ ๒๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่เลขาธิการเห็นวามีความ
จําเปนจะตองแลกเปลี่ยน ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ และการแลกเปลี่ยน
วัสดุกับวัสดุในประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไมตองจายเงินเพิ่มเทานั้น กรณีนอกเหนือจากนี้ ใหเสนอ
คณะอนุกรรมการพัสดุพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๒๔ ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของสวนราชการ
นั้นแลว ใหแจงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแต
กรณีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ
ขอ ๒๕ การเชาทรัพยสินใหเลขาธิการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและ
จําเปนสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม
การเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชา ตามที่จะ
กําหนดไวในสัญญาไมเกินเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหเลขาธิการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ แตถาเกิน
เดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหขออนุมัติตอประธาน
ขอ ๒๖ การลงนาม การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง การกําหนด การลด
หรื อ งดค า ปรั บ ให เ ป น อํ า นาจของเลขาธิ ก าร โดยวิ ธี ดํ า เนิ น การให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาและหลักประกัน โดยอนุโลม
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๖
ขอ ๒๗ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือซึ่งมีมูลคา ตั้งแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ใหสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี
และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
ขอ ๒๘ การใหยืมหรือนําพัสดุไปใช ใหกระทําไดเฉพาะในกิจการเพื่อประโยชนของ
ทางราชการเทานั้น
ขอ ๒๙ พัสดุของศาลยุติธรรมหรือสํานักงาน ไมวาไดมาดวยประการใด ใหอยูในความ
ควบคุมตามระเบียบนี้ และตองลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี รวมทั้งการเก็บ
รักษาและการเบิกจายพัสดุ โดยตองมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย
ขอ ๓๐ ก อ นสิ้ น เดื อ นกั น ยายนของทุ ก ป ให เ ลขาธิ ก ารหรื อ หั ว หน า ส ว นราชการ
ศาลยุติธ รรมแตง ตั้งเจาหนาที่ ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุค นหนึ่ง หรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อ
ตรวจสอบการรับ จายพัสดุง วดตั้ง แตวัน ที่ ๑ ตุลาคม ของปกอน จนถึง วัน ที่ ๓๐ กันยายน ของป
ปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการ
วันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน
ราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน ๓๐ วันทําการนับแต
วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหสงสําเนารายงานไปยังสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ในกรณีที่หัวหนา
สวนราชการศาลยุติธรรมเปนผูแตงตั้ง ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงเลขาธิการ
ขอ ๓๑ เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตามขอ ๓๐ และปรากฏวา
มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหเลขาธิการหรือหัวหนา
สวนราชการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เวนแตกรณีที่เห็นได
อย า งชั ด เจนว า เป น การเสื่ อ มสภาพเนื่ อ งมาจากการใช ง านตามปกติ หรื อ สู ญ ไปตามธรรมชาติ
ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตามขอ ๓๒
ตอไปได
ถาผลการพิจารณาปรากฏว า จะตอ งหาผูรับ ผิด ชอบด ว ย ใหส ว นราชการภายใน
สํานักงานรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาดําเนิน การตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวของตอไป
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๗
ขอ ๓๒ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาสั่งจําหนายตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๔
(๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลว
ไมไดผลดี ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือไดม ารวมกัน ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีการตกลงราคาโดยไมตองกระทําโดยวิธี
ทอดตลาดกอนก็ได
การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือองคการสาธารณกุศล ใหขายโดยวิธีตกลงราคา
การขายครุภัณฑที่ขาราชการไดรับ การจัด สรรตามระเบียบคณะกรรมการบริห าร
ศาลยุติธรรม ยกเวนรถประจําตําแหนง ใหขายแกผูครอบครองครุภัณฑคนสุดทายที่ประสงคจะซื้อ
ครุ ภั ณ ฑ ดั ง กล า ว โดยวิ ธี ต กลงราคาในราคาไม ต่ํ า กว า ราคาขั้ น ต่ํ า ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
เลขาธิการกําหนด
(๒) แลกเปลี่ยน โดยถือปฏิบัติตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม
(๓) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือองคการสาธารณกุศล ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่เลขาธิการ
หรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณี สั่งการ และใหรายงานเลขาธิการทราบ
3

ขอ ๓๓ เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน เวนแตพัสดุนั้น
ไมใชพัสดุของสํานักงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ
ขอ ๓๔ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ
ชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยู แตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๓๒ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหเลขาธิการเปน
ผูพิจารณาอนุมัติ
๔

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
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๘
(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหประธานเปนผู
พิจารณาอนุมัติ
ขอ ๓๕ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๓๒ หรือขอ ๓๔ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจาย
พัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดดวย
ขอ ๓๖ ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใช
ในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๓๐ และไดดําเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวของหรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอื่นใด
กําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ ๓๒ ขอ ๓๓ ขอ ๓๔ และขอ ๓๕ โดยอนุโลม
ขอ ๓๗ ใหสํานักงานจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หามสํานักงานกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่สํานักงานไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน
รวมทั้งผูทิ้งงานกับสวนราชการอื่นที่ไดรับแจงเวียนชื่อ เวนแตผูทิ้งงานดังกลาวจะไดรับการเพิกถอน
การเปนผูทิ้งงานแลว
ขอ ๓๘ เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการทิ้งงาน ให
สํานักงานเรียกผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานที่มี
ขอเท็จจริงอันควรมีขอสงสัยนั้น มาชี้แจงขอเท็จจริงตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่สงสัยไป
ยังบุคคลดังกลาวพรอมทั้งแจงใหบุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด แตตอง
ไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
เมื่อไดรับทราบคําชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอ
ราคา หรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาคําชี้แจงดังกลาว
หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง
ไมชี้แจงภายในเวลาที่กําหนดไว ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการทิ้งงาน และให
พิจารณาไปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏตอไป และหลังจากที่ไดฟงความเห็นของคณะอนุกรรมการพัสดุ
ตามขอ ๙(๕) แลว และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ก็ใหเลขาธิการสั่งใหบุคคลนั้นเปนผู
ทิ้งงาน โดยระบุชื่อผูทิ้งงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานใหสวนราชการ
ภายในสํานักงานทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย
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๙
ขอ ๓๙ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ขอ ๔๐ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจในการออกหลักเกณฑ
และวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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