๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ศาลชั้นตน และใหหมายความรวมถึงสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและสถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๒
“หั ว หนา สว นราชการศาลยุติ ธ รรม” หมายความว า ประธานศาลฎี กา 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
“คลัง” หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึงบัญชีเงินฝาก
ของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย
“สํานักงานคลังจังหวัด” หมายความรวมถึงสํานักงานคลังอําเภอดวย
“สํานักการคลัง” หมายความรวมถึง สํานักอํานวยการประจําศาล สํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค สํานักงานประจําศาล หรือหนวยงานอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันดวย
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ประจําศาล ผูอํานวยการสํานักศาลยุติธ รรมประจําภาค ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล หรือ
ตําแหนงอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะงานเชนเดียวกันดวย
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๒
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา หัวหนาสวนการเงินและบัญชี หัวหนาฝายการเงิน
หัว หน าฝ า ยบั ญ ชี และหั ว หน าฝ ายการเงิ น และบั ญ ชี หรื อตํ า แหนง อื่ น ใดซึ่ ง ปฏิ บัติ ง านมีลั กษณะ
เชนเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่รับจายเงินของศาลที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการศาลยุติธรรมดวย
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
“สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน” หมายความรวมถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคดวย
“งบประมาณประจําป” หมายความถึง งบประมาณประจําปตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมวาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้
หรือผูรับตามขอผูกพันแลว
“ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของ
ธนาคารแสดงการจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคารและ
ใหรวมถึงใบนําสงเงินตอคลังดวย
ขอ ๔ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด ในกรณีที่มิได
กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.บ.ศ. จะมีมติ
เปนอยางอื่น
ขอ ๕ บรรดาแบบพิมพ เอกสาร สมุดบัญชี ที่ใชในการเบิกและจายเงิน ตลอดจน
วิธีใช ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๖ ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามระเบียบขอหนึ่งขอใด ใหรายงานเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวดวยการตีความหรือการบังคับใชระเบียบนี้ ให ก.บ.ศ.
เปนผูวินิจฉัย
ขอ ๘ ใหประธาน ก.บ.ศ. เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรับเงิน
สวนที่ ๑
การรับเงิน
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๓
ขอ ๙ การรับเงินใหรับเปนเงินสด การรับเงินเปนเช็ค ดราฟท หรือตราสารอยางอื่น
หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด ให ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด ส ว นการรั บ เงิ น
คาธรรมเนียมศาล หากไมมีขอบังคับหรือขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๙ วาไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ ๓
เงินงบประมาณประจําปที่สํานักงานโอนเงินใหในแตละป ใหใชหนังสือที่สํานักงานแจง
การโอนเงินและสําเนาสมุดคูฝากเงิน เปนหลักฐานในการรับเงินงบประมาณประจําป
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ขอ ๑๐ การรับชําระเงิน ใหศาลยุตธิ รรมและสํานักงานออกใบเสร็จรับเงินใหแกผชู ําระ
เงินทุกครัง้ ทั้งนี้ เวนแตการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากคลัง และการรับเงินดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ขอ ๑๑ โดยปกติ ใ ห ใ ช ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น เล ม เดี ย วกั น รั บ เงิ น ทุ ก ประเภท เว น แต
เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับ
การรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได
ขอ ๑๒ ใหศาลยุติธ รรมและสํานักงานบัน ทึกเงิน ที่ไ ดรับ ในบัญชีเงิน สด หรือบัญ ชี
เงิน ฝากธนาคารแลว แตกรณีภายในวัน ที่ไ ดรั บ เงิน นั้น โดยให แ สดงให ทราบวา ไดรับ เงิ น ตามฎีก า
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่น เลมใด เลขที่ใด จํานวนเทาใด
ในกรณีที่มีการรับเงิน ภายหลังกําหนดเวลาปด บัญชีสําหรับ วัน นั้นแลว ก็ใหบันทึก
การรับเงินนั้นในบัญชีดังกลาวในวันทําการถัดไป
เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินรับประเภทนั้นตาม
สําเนาใบเสร็จทุกฉบับ มาบันทึกในบัญชีร ายการเดียวก็ไ ด โดยใหแสดงใหทราบวาเปนเงิน รับ ตาม
ใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเทาใด ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
ขอ ๑๓ เมื่อสิ้นเวลารับเงินใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินที่ไดรับ
พรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมด สงตอเจาหนาที่การเงินของ
ศาลยุติธรรมหรือสํานักงานแลวแตกรณี
ขอ ๑๔ ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่
จัดเก็บ และนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารวา
ถูกตองครบถวนหรือไม หากการตรวจสอบปรากฏวาถูกตองแลว ก็ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือ
ชื่อกํากับไวดวย
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๔
สวนที่ ๒
ใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๑๕ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให ใ ช ต ามแบบที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด และให มี สํ า เนาเก็ บ ไว
อยางนอย ๑ ฉบับ
ขอ ๑๖ ใบเสร็จรับเงินใหพิมพหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับ กรณีใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษตอเนื่องที่ไมสามารถพิมพหมายเลขกํากับเลมได
ใหพิมพหมายเลขกํากับเลมเปนปงบประมาณแทน
ขอ ๑๗ ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว เพื่อใหทราบ
และตรวจสอบไดวา ไดจัดพิมพขึ้นหรือรับใบเสร็จไวจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หรือ
ป ง บประมาณใด หมายเลขใดถึ ง หมายเลขใด ให ห น ว ยงานใด หรื อ เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ผู ใ ดรั บ ไป
ดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปใด
ขอ ๑๘ การจายใบเสร็จรับเงินใหแกหนวยงานหรือเจาหนาที่การเงินไปจัดเก็บเงิน
ให พิ จ ารณาจ า ยให ใ นจํ า นวนที่ เ หมาะสมแก ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และให มี ห ลั ก ฐานการรั บ ส ง
ใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย
ขอ ๑๙ ใบเสร็จรับเงินเลมใดหรือปงบประมาณใด เมื่อไมมีความจําเปนตองใช เชน
ยุ บ เลิ ก หน ว ยงาน หรื อ ไม มี ก ารจั ด เก็ บ เงิ น ต อ ไปอี ก ให ห น ว ยงานหรื อ เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ที่ รั บ
ใบเสร็จรับเงินนั้นไป นําสงคืนศาลยุติธรรมหรือสํานักงานที่จายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยดวน
ขอ ๒๐ เมื่ อ สิ้ น ป ง บประมาณ ให ผู อํ า นวยการซึ่ ง รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไปดํ า เนิ น การ
จั ด เก็ บ เงิ น รายงานให เ ลขาธิ ก ารหรื อ หั ว หน า ส ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม แล ว แต ก รณี ทราบว า
มีใบเสร็จรับ เงิน อยูในความรับ ผิด ชอบเลม ใดหรื อปงบประมาณใด เลขที่ ใดถึง เลขที่ใ ด และไดใ ช
ใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใดหรือปงบประมาณใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม
ของปงบประมาณถัดไป
ขอ ๒๑ โดยปกติ ใบเสร็ จรับ เงิ น เลม ใดใชสํา หรับ รับ เงิน ของปง บประมาณใด หรื อ
ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษตอเนื่องของปงบประมาณใด ใหใชรับเงินภายในปงบประมาณนั้นเทานั้น
เมื่อขึ้นปงบประมาณใหมก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใชใหคงติดไวกับเลม
แตใหปรุเจาะรู หรือประทับตรายกเลิกใช เพื่อเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินอีกตอไป
ขอ ๒๒ ใบเสร็จรับ เงิน หามขูด ลบ แกไ ข เพิ่ม เติม จํานวนเงิน หรือชื่อผูชําระเงิน
หากลงรายการรั บ เงิ น ผิ ด พลาดก็ ใ ห ขี ด ฆ า จํ า นวนเงิ น และเขี ย นใหม ทั้ ง จํ า นวน แล ว ให ผู รั บ เงิ น
ลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับโดยออกฉบับใหม
ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม
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๕
ขอ ๒๓ ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินยังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหาย และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ให
เก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได
ขอ ๒๔ กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใหหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมรายงานให
เลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนทันที นับแตทราบวาใบเสร็จรับเงิน
สูญหาย
(๒) ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกลาวไวที่หนวยงานนั้น ในที่พบเห็นและ
ตรวจสอบไดงาย เพื่อปองกันมิใหนําใบเสร็จรับเงินดังกลาวมาใชอีก
(๓) ทําหนังสือแจงเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหายดังกลาว ใหศาลยุติธรรม
และสวนราชการตาง ๆ ทราบ เพื่อปองกันการนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเปนหลักฐานในการเบิกเงินจาก
ทางราชการตอไป
หมวด ๒
การจายเงิน
สวนที่ ๑
หลักฐานการจายเงิน
ขอ ๒๕ การจายเงินตามระเบียบนี้ทุกครั้ง จะตองมีใบสําคัญ คูจายหรือเอกสารอื่น
ที่เลขาธิการกําหนดใหใชเปนหลักฐานการจาย
ขอ ๒๖ ใบสําคัญคูจายที่เปน ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยจะตองมี
รายการดังตอไปนี้
๑. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
๒. วัน เดือน ป ที่รับเงิน
๓. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
๔. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
๕. ลายมือชื่อของผูรับเงิน
กรณี ที่ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น มี ร ายการไม ค รบตามวรรคแรก ให ผู จ า ยเงิ น ทํ า ใบรั บ รอง
การจายเงินตามขอ ๒๙
ขอ ๒๗ ใหผูจายเงินประทับ ตราจายเงิน แลว ลงลายมือชื่อรับ รองการจาย ลงวัน
เดือน ป พรอมทั้งมีชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจงกํากับไวในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๖
ในกรณี ที่ ใ บสํ า คั ญ คู จ า ยเป น ภาษาต า งประเทศ ให มี คํ า แปลเป น ภาษาไทยตาม
สาระสําคัญในขอ ๒๖ ไวดวย และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย
ขอ ๒๘ การจายเงิน ถาขาราชการ ลูกจาง หรือผูรับ บํานาญ ไมสามารถมารับเงิน
ดวยตนเองไดจะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทน เมื่อไดรับอนุญาตจากผูเบิกเงินของศาลยุติธรรม
และสํานักงานแลวก็ใหกระทําได แบบใบมอบฉันทะรับเงินใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
การจ า ยเงิ น ให แ ก บุ ค คลอื่ น นอกจากที่ ก ล า วในวรรคแรก ในกรณี ที่ บุ ค คลผู นั้ น
ไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได
การจ า ยเงิ น ให แ ก เ จ า หนี้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารโอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ ง ให เ ป น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๒๙ การจายเงินในตางประเทศ ซึ่งตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของประเทศ
นั้ น ๆ ไม ต อ งออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ใ นข อ ๒๖
ใหผูจายเงินทําใบรับ รองการจายเงิน โดยระบุวาเปน การจายเงิน คาอะไร วัน เดือน ป ที่จายเงิน
จํานวนที่จาย และใหลงลายมือชื่อรับรองการจายไวดวย ในกรณีที่หลักฐานการจายเงินเปนอยางอื่น
ใหแนบหลักฐานนั้นไปพรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย
ขอ ๓๐ การจายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูช ําระเงินได
ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินได โดยใหบันทึกชี้แจงเหตุที่ไ มอาจเรียกใบเสร็จรับเงินไวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๓๑ การจายเงินตอไปนี้ ใหผูจายทําใบรับรองการจายเงิน โดยไมตองทําบันทึก
ชี้แจงเหตุตามขอ ๓๐
(๑) การจายเงินเปนคารถหรือเรือนั่งรับจาง
(๒) การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง หรือเรือยนตประจําทาง
ขอ ๓๒ ในกรณีใบสําคัญคูจายสูญหายกอนการเบิกจายเงิน ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ถาใบสําคัญคูจายที่เปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่ง
ผูรับเงินรับรองแลวแทนได
(๒) ถาใบสําคัญคูจายที่เปนใบสําคัญรับเงินสูญหายและไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตาม (๑) ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย
และไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได พรอมคํารับรองวายังไมเคยนําใบสําคัญคูจายมาเบิกจายและ
ถาหากคนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจายอีก เสนอตอเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวก็ใหใชใบรับรองนั้นเปนใบสําคัญคูจายได
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๗
ขอ ๓๓ หลักฐานการจายเงินตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจาย
ใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
ขอ ๓๔ ให ศ าลยุ ติ ธ รรมและสํ า นั ก งานเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการจ า ย ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผนดินยังไมไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหายหรือเสียหายได และเมื่อได
ตรวจสอบแลวก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา
สวนที่ ๒
การจายเงิน
ขอ ๓๕ การจายเงิน จะจายไดเฉพาะตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง หรือตามที่ไดรับอนุมัติ
จาก ก.บ.ศ. และผูมีอํานาจไดอนุมัติใหจายได
เงินที่ขอเบิกจายเพื่อการใดใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการนั้น เทานั้น จะนําไปจาย
เพื่อการอื่นไมได
๔

ขอ ๓๖ ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน
(๑) สํานักงาน ใหเปนอํานาจของเลขาธิการ หรือรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
หรือผูอํานวยการ หรือขาราชการศาลยุติธรรมผูดาํ รงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ ๙ ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เลขาธิการ
(๒) ศาลยุติธรรม ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม หรือผูอํานวยการ
หรือขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
วงเงินของผูมีอํานาจอนุมัติจายตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการกําหนด
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ขอ ๓๗ การอนุมัติจายเงิน ตามขอ ๓๖ ผูอนุมัติจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐาน
การจาย หรือใบสําคัญคูจาย หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติ
ในงบหนาหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได
ขอ ๓๘ การจายเงิน จะตองมีหลักฐานการจายเงินไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ขอ ๓๙ การจายเงินใหแกผูรับเงินทุกรายการ จะตองมีการบันทึกรายการจายเงินใน
วันที่จายเงินนั้นไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารแลวแตกรณี
ขอ ๔๐ หามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียกใบสําคัญคูจาย หรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อ
รับ เงิน ในหลักฐานการจ ายเงิน โดยที่ยัง มิ ไ ดมีการจายเงิ น ใหแ กเ จาหนี้ห รือผูมีสิท ธิรับ เงิน เวน แต
การจายเงินนั้นเปนการจายเงินผานธนาคาร
๔

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
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๘
ขอ ๔๑ เมื่อสิ้น เวลารับ จายเงิน ใหผูเบิกเงิน ของศาลยุติธ รรมและสํานักงาน หรือ
ผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากผูเบิกเงินของศาลยุตธิ รรมและสํานักงาน ตรวจสอบรายการ
จ า ยเงิ น ที่ บั น ทึ ก ไว ใ นบั ญ ชี เ งิ น สดหรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร กั บ หลั ก ฐานการจ า ยเงิ น ในวั น นั้ น
หากปรากฏวาถูกตองแลวใหผูตรวจลงลายมือชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น
สวนที่ ๓
วิธีปฏิบัติในการจายเงิน
ขอ ๔๒ ให บุ ค คลต อ ไปนี้ เ ป น ผู มี อํ า นาจในการเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากและสามารถ
สั่งจายเงินงบประมาณ
(๑) สํานักงาน ใหเปนอํานาจของเลขาธิการ หรือรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
และผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนการเงินและบัญชี หรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ ๖ โดยมีเงื่อนไขการลงนามสั่งจายเงินอยางนอยสองคน
๕
(๒) ศาลยุติธรรม ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม หรือผูอํานวยการ
หรือขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมไดอีก
ไมเกินสามคน โดยใหมีเงื่อนไขการลงนามสั่งจายเงินอยางนอยสองคน ดังนี้
(๒.๑) หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมกับผูอํานวยการลงนามสั่งจายเงินรวมกัน
หรือ
(๒.๒) หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมหรือผูอํานวยการลงนามสั่งจายเงินรวมกับ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมที่หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมมอบหมาย
๖

ขอ ๔๓ ในการจายเงินใหจายเปนเช็ค ยกเวนในกรณีตอไปนี้ จะจายเปนเงินสดก็ได
(๑) การจายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไวเปนเงินสด
(๒) การจายเงินใหแกขาราชการ หรือลูกจางหรือพนักงานราชการของศาลยุติธรรม
หรือสํานักงาน หรือผูรับบํานาญ
(๓) การจายเงินนอกจาก (๑) และ (๒) ที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
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การจายเงินตาม (๓) การจายเงินผานธนาคาร หรือดวยวิธีอื่น ใด ใหเปน ไปตามที่
สํานักงานกําหนด
ขอ ๔๔ การเขียนเช็คสั่งจายเงินใหปฏิบัติดังนี้

๕
๖

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗
แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
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๙
(๑) การจายเงินใหแกเจาหนี้ในกรณีซื้อ หรือเชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหออกเช็ค
สั่งจายในนามของเจาหนี้ ขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก และขีดครอมสั่งเขา
บัญชีผูรับเงินเทานั้น
(๒) การจายเงินใหแกเจาหนี้นอกจากกรณีตาม (๑) ใหออกเช็คสั่งจายในนามของ
เจาหนี้ ขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” และจะขีดครอมหรือไมก็ได
(๓) ในกรณีสั่งจายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจาย ในนามเจาหนาที่
ของศาลยุติธรรมและสํานักงาน และขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก หามออก
เช็คสั่งจายเงินสด
กรณีมีเหตุจําเปนนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ใหอยูในดุลพินิจของเลขาธิการ หรือ
หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาแลวแตกรณี
ขอ ๔๕ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวอักษร ใหเขียนหรือพิมพใหชิด
คําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได
และใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวน จนชิดคําวา “หรือผูถือ” หรือ “หรือตาม
คําสั่ง” แลวแตกรณี โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมไดอีก
ขอ ๔๖ ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานจัดทําทะเบียนคุมการรับ-จายเช็คที่มีอยูทั้งหมด
ตามแบบที่สํานักงานกําหนด และเก็บรักษาเช็คกับตนขั้วเช็ค ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยังมิได
ตรวจสอบไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหาย และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได
สวนที่ ๔
การจายเงินยืม
ขอ ๔๗ การจายเงินยืมจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินและผูมี
อํานาจไดอนุมัติใหจายเงิน ยืม นั้นแลว เทานั้น ทั้งนี้ ผูยืมตองรับ รองวาจะปฏิบัติต ามระเบียบ หรือ
ขอบังคับของทางราชการ และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตองรวมทั้งเงินเหลือจายสงคืนตามที่ระเบียบนี้
กําหนด ถาไมสงตามกําหนดก็จะชดใชเงินหรือยินยอมใหศาลยุติธรรมและสํานักงาน หักเงินเดือน
คาจาง เบี้ยหวัด บํานาญ หรือเงินอื่นใดอันพึงไดรับจากทางราชการชดใชเงินยืมนั้น
สัญญาการยืมเงินใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม
ขอ ๔๘ สัญญาการยืมเงิน ใหผูยืมยื่นตอผูมีอํานาจอนุมัติตามที่กําหนดไวในขอ ๓๖
ผานผูอํานวยการ ๒ ฉบับ โดยแสดงประมาณการคาใชจายและกําหนดเวลาใชคืน และใหผูอํานวยการ
พิจารณาเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ ๔๙ การเบิกเงินเพื่อจายเปน เงินยืม จากเงินงบประมาณประจําป ใหกระทําได
เฉพาะรายจายดังตอไปนี้
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๑๐
(๑) คาใชจายดานบุคลากร สําหรับเงินเดือนและคาจางของขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรมที่เขารับราชการใหม และศาลยุติธรรมและสํานักงานยังไมอาจเบิกจายเงินเดือน และ
คาจางในเดือนนั้นๆ ใหได
(๒) คาใชจายดานบริหารจัดการที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
อัน เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัม มนา และคาสาธารณูปโภค
เฉพาะคาไปรษณียโทรเลข
(๓) งบกลางเฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขอ ๕๐ การอนุมัติใหยืมเงินใชราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเทาที่
จําเปนเพื่อใชในราชการ และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายการใหมในเมื่อผูยืมมิไดชําระเงินยืมรายการ
เกาใหเสร็จสิ้นไปกอน
ขอ ๕๑ เมื่อผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืมเงินแลว ใหลงลายมือชื่อรับเงิน ในสัญญา
ยืมเงินทั้ง ๒ ฉบับ มอบใหสวนราชการเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน ๑ ฉบับ ใหผูยืมเก็บไว ๑ ฉบับ
ขอ ๕๒ เมื่อผูยืมสงใชเงินยืม ใหเจาหนาที่ผูรับคืนเงินยืมบันทึกการรับคืนในสัญญา
การยืมเงิน พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดให
ผูยืมไวเปนหลักฐาน
ขอ ๕๓ ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานเก็บรักษาใบยืม ซึ่งยังมิไดชําระคืนเงินยืมให
เสร็จ สิ้น ไว ในที่ ป ลอดภัยอยาให สูญหายได และเมื่อ ผูยืม ไดชํา ระคื น เงิน ยืม เสร็จสิ้ น แล ว ก็ใ หเก็ บ
เชนเดียวกับหลักฐานการจาย
ขอ ๕๔ ใหบุคคลตามขอ ๓๖ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินยืม
ขอ ๕๕ การจายเงินยืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให
จายไดสําหรับระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน หากจําเปนจะตองจายเกินกวากําหนดดังกลาวจะตองไดรับ
อนุมัติจากเลขาธิการ
ขอ ๕๖ เงินที่ยืมไปใหผูยืมสงใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจาย (ถามี) ภายในกําหนด
ระยะเวลาดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปรับราชการประจําใน
ตางประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนา ใหสงถึงศาลยุติธรรมและสํานักงานโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือธนาณัติแลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันไดรับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ใหสงถึงศาลยุติธรรมและสํานักงาน ภายใน ๑๕ วันนับจากวันกลับมาถึง
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๑๑
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม (๑) หรือ (๒) ใหสงถึงศาลยุติธรรม
และสํานักงาน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไดรับเงิน
ในกรณีที่ผูยืมไดสงใบสําคัญคูจายชดใชเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง ใหศาลยุติธรรม
และสํานักงานแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายใน ๑๕ วัน
นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ คํ า ทั ก ท ว ง หากผู ยื ม มิ ไ ด ดํ า เนิ น การตามคํ า ทั ก ท ว งและไม ไ ด ชี้ แ จงเหตุ ผ ลให
ศาลยุติธรรมและสํานักงานทราบ ก็ใหสํานักงานหรือศาลยุติธรรมดําเนินการตามเงื่อนไขในใบยืม
โดยถือวาผูยืมยังมิไดสงใชเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น
ขอ ๕๗ ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในกําหนด ใหผูอํานวยการเรียกชดใช
เงินยืมตามเงื่อนไขในใบยืมใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันครบกําหนด
ในกรณี ที่ ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ไ ด ต ามวรรคแรก ก็ ใ ห ร ายงานให เ ลขาธิ ก ารหรื อ หั ว หน า
สวนราชการศาลยุติธรรมแลวแตกรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงิน
ตอไป
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงิน
สวนที่ ๑
ตูนิรภัยเก็บเงิน
ขอ ๕๘ ให ศ าลยุ ติ ธ รรมและสํ า นั ก งานจั ด ให มี ตู นิ ร ภั ย สํ า หรั บ เก็ บ รั ก ษาเงิ น ของ
ทางราชการ
ขอ ๕๙ ตูนิรภัยของศาลยุติธรรมและสํานักงาน ใหตั้งไวในที่ปลอดภัยในสํานักงาน
ของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ขอ ๖๐ ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอย ๒ ดอก แตละดอกมีลักษณะตางกันโดยให
กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
ขอ ๖๑ ลูกกุญแจตูนิรภัยตูห นึ่งๆ โดยปกติใหมีอยางนอย ๒ สํารับ โดยสํารับหนึ่ง
มอบให ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ถื อ ไว ส ว นสํ า รั บ ที่ เ หลื อ ให เ ลขาธิ ก ารหรื อ หั ว หน า ส ว นราชการ
ศาลยุติธรรม แลวแตกรณี เก็บรักษาไว ๗
ลูกกุญแจตูนิรภัยสํารับที่เลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมเก็บรักษา
ใหบรรจุในลักษณะหีบหอ โดยใหกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อกํากับรอยปดผนึก และในกรณีที่
มีการเปดและปดหีบหอใหกระทําตอหนากรรมการเก็บรักษาเงิน
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๑๒
สวนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๖๒ ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณี พิจารณา
แตง ตั้ง ขา ราชการซึ่ ง ดํา รงตํา แหน ง ระดั บ ๓ หรือ เที ยบเทา ขึ้น ไป ในศาลยุติ ธ รรมหรือ สํา นัก งาน
อยางนอยสามคน เปนกรรมการเก็บรักษาเงินของศาลยุติธรรมหรือสํานักงานแลวแตกรณี
ในกรณีที่มีหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจหองมั่นคงหรือกรงเหล็กใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับการถือลูกกุญแจตูนิรภัยโดยอนุโลม
ขอ ๖๓ ถ า กรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ผู ใ ดไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการได ให
เลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาแตงตั้งขาราชการศาลตามนัยขอ ๖๒ ใหเปน
กรรมการแทนชั่วคราวใหครบจํานวน การแตงตั้งผูที่จะเปนกรรมการแทนจะแตงตั้งไวเปนการประจํา
เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนชั่วคราวก็ได
ขอ ๖๔ การสงมอบและรับมอบลูกกุญแจระหวางกรรมการกับผูไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่กรรมการแทนชั่วคราวตามขอ ๖๓ ใหกรรมการผูสงมอบและกรรมการผูรับมอบตรวจนับตัวเงิน
และหลักฐานแทนตัวเงิน ซึ่งเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน แลว
บัน ทึก การส ง มอบและรับ มอบ พร อมกั บ ลงลายมือ ชื่อ กรรมการทุก คนไว ในรายงานเงิน คงเหลื อ
ประจําวันนั้นดวย
หามมิใหกรรมการมอบลูกกุญแจใหผูอื่นทําหนาที่กรรมการแทน เวนแตเปนการมอบ
ใหกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนชั่วคราวตามขอ ๖๓
ขอ ๖๕ กรรมการจะตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหายหรือให
ผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวาลูกกุญแจหาย หรือมีกรณีสงสัยวาจะมีผูปลอม
แปลงลูกกุญแจ ใหรีบรายงานใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมเพื่อสั่งการโดยดวน
สวนที่ ๓
วิธีการในการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๖๖ ใหสํานักการคลังทุกแหง จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันตามแบบทาย
ระเบียบนี้ เปนประจําทุกวัน
หากวันใดไมมีการรับจายเงิน จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได
แตใหหมายเหตุในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการจายเงินถัดไปใหทราบดวย
ขอ ๖๗ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จัดเก็บรักษาและรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันสงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
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๑๓
ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินกับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อปรากฏวาถูกตองแลว ใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยและให
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไวเปนหลักฐาน
ขอ ๖๘ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินไดลงลายมือชื่อแลว
ใหผูอํานวยการหรือเจาหนาที่การเงินเสนอเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมเพื่อทราบ
ขอ ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏวา เงินที่ไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนซึ่งแสดงไว
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจาหนาที่การเงินผูนําสงรวมกัน
บันทึกจํานวนที่ตรวจนับไดนั้นไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการทุกคน
พรอมดวยเจาหนาที่การเงินผูนําสง แลวนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย โดยปฏิบัติตามขอ ๖๗ แลวให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมทราบทันที
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๗๐ ในวันทําการถัดไป หากจะตองนําเงินออกจายใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดใหผูอํานวยการหรือเจาหนาที่การเงิน แลวแตกรณี รับไปจาย โดยใหลง
ลายมือชื่อรับเงินไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไปจายนั้น
ขอ ๗๑ การเปดตูนิรภัย หรือประตูหองมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก ใหกรรมการตรวจ
สภาพกุญแจและตูนิรภัย เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได หากปรากฏวากุญแจหรือ
ตูนิร ภัยอยูในสภาพไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณอื่น ใดที่สงสัยวาจะมี การทุจริต ก็ ใหร ายงานให
เลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมนั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
หมวด ๔
การเบิกจายเงิน
สวนที่ ๑
สถานทีเ่ บิกเงิน
ขอ ๗๒ ศาลยุติธรรมในสวนกลางและสํานักงาน ใหเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางเฉพาะ
งบกลาง และหรืองบประมาณอื่นที่กําหนดเปนการเฉพาะใหเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
ศาลยุติธรรมในสวนภูมิภาค ใหเบิกเงินกับสํานักงานคลังจังหวัดเฉพาะงบกลางและ
หรืองบประมาณอืน่ ที่กําหนดเปนการเฉพาะใหเบิกเงินกับสํานักงานคลังจังหวัด
ขอ ๗๓ ศาลยุติธรรมและสํานักงานใหเบิกเงินงบประมาณประจําปกับสํานักการคลัง
นั้น ๆ
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๑๔
สวนที่ ๒
ผูเบิกเงิน
ขอ ๗๔ การเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
(๑) สํานักและกองในสวนกลาง ใหเลขาธิการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเปน
ผูเบิก และผูเบิกจะมอบหมายใหขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักนั้นโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ
เปนผูเบิกแทนไดอีกไมเกินสองคน
(๒) ศาลยุติธรรม ใหหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมหรืออํานวยการเปนผูเบิก และ
ผูเบิกจะมอบหมายใหขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมเปนผูเบิกแทนไดอีกไมเกินสองคน ๘
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ขอ ๗๕ การเบิกเงินกับสํานักงานคลังจังหวัด
ใหหัว หนาสว นราชการศาลยุติธ รรม หรือผูอํานวยการนั้น เปน ผูเบิก และผูเบิกจะ
มอบหมายใหขาราชการศาลยุติธรรมเปนผูเบิกแทนไดอีกไมเกินสองคน
สวนที่ ๓
วิธีการเบิกเงิน
ขอ ๗๖ การเบิกเงินกับสํานักการคลัง ใหกระทําไดภายในวงเงินงบประมาณประจําป
ตามประเภทคาใชจายของแตละประเภทที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานเทานั้น
สํ า นั ก งานจะเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ป ต ามวรรคแรก เพื่ อ จั ด สรรให
ศาลยุติธรรมภายในกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณที่ ก.บ.ศ. ใหความเห็นชอบไวแลว โดยสํานักงาน
จะโอนเงินงบประมาณประจําปเขาบัญชีเงินฝากของศาลยุติธรรมและสํานักงาน ณ ธนาคารพาณิชย
ที่เปนรัฐวิสาหกิจและหรือธนาคารพาณิชยที่ ก.บ.ศ. ใหความเห็นชอบแลว
ขอ ๗๗ การเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด
การเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานผูเบิกเปดบัญชีเงินฝากไว
กับ ธนาคารแหง ประเทศไทยสําหรับ เงิน งบประมาณรายจายหนึ่ง บัญ ชี และเงิน นอกงบประมาณ
หนึ่งบัญชี และแจงเลขที่บัญชีใหกรมบัญชีกลางทราบ
การเบิกเงินกับสํานักงานคลังจังหวัด ใหศาลยุติธรรมในสวนภูมิภาค เปดบัญชีเงินฝาก
กับสาขาของธนาคารที่เปนของรัฐวิสาหกิจสองบัญชี คือ บัญชีเงินฝากสําหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี แลวแจงชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีใหสํานักงานคลังจังหวัดที่จะเบิก
เงินและสํานักงานทราบ

๘

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗
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๑๕
ขอ ๗๘ รายจายงบกลางและหรืองบประมาณอื่นที่กําหนดเปนการเฉพาะ ใหเปนไป
ตามจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ และใหเบิกไดต ามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแลวแตกรณี
ขอ ๗๙ การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินไปจาย และหามมิให
ขอเบิกเงินจนกวาจะถึงกําหนดหรือใกลจะถึงกําหนดจายเงิน เวนแตเปนการซื้อ เชาทรัพยสินหรือ
จางทําของใหขอเบิกเงินอยางชาไมเกินหาวันทําการนับแตวันที่ไดตรวจรับถูกตองแลว
ขอ ๘๐ การขอเบิกเงินงบประมาณประจําป ใหเบิกไดจนถึงวันทําการสุดทายของปนนั้
ขอ ๘๑ โดยปกติคาใชจายที่ไ มใชรายการผูกพันขามปง บประมาณที่เกิดขึ้นในปใด
ใหเบิกจากเงินงบประมาณประจําปนนั้ ไปจาย เวนแตคาใชจายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนด
ซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจายประจําหรือคาใชจายอื่น ๆ ใหถือวาคาใชจายนั้นเกิดขึ้นเมื่อศาลยุติธรรม
และสํานักงานไดรับแจงใหชําระหนี้ และใหนํามาเบิกจายจากเงินงบประมาณประจําปที่ไดรับแจงให
ชําระหนี้ได
หากมีเหตุไมสามารถเบิกจากเงินงบประมาณประจําปนนั้ ตามวรรคแรกไดทัน และเปน
คาใชจายคางเบิกขามปงบประมาณกอนปงบประมาณปจจุบันหนึ่งป ก็ใหศาลยุติธรรมและสํานักงาน
นั้นตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมรายงานสรุปชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
ปง บประมาณที่เกิดคาใชจาย หรือภายในปงบประมาณที่ไ ดกอหนี้ พรอมทั้ง แนบสําเนาหลักฐาน
การกอหนี้ผูกพัน หรือสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสํานักงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองยอด
งบประมาณของปที่คางเบิกวาคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกคาใชจายคางเบิกขามปจากงบประมาณของป
ปจจุบันได
คา ใช จ า ยค า งเบิ ก ข า มป ต ามวรรคสอง จะต อ งไม สู ง กว า งบประมาณที่ ไ ด รั บ ตาม
ประเภทของปปจจุบันที่ขอเบิกของศาลยุติธรรมและสํานักงาน และจะตองมีงบประมาณตามประเภท
ของปที่คางเบิกในภาพรวมของสํานักงานคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกคาใชจายคางเบิกขามปได
กรณีนอกจากนี้ใหเลขาธิการเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๕
การกันเงินไวเบิกเหลือ่ มปและการขยายเวลาเบิกจายเงิน
ขอ ๘๒ กรณีศาลยุติธรรมและสํานักงานไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ โดย
สั่งซื้อ สั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ในประเภทคาใชจายดานบริหารจัดการครั้งหนึ่ง รายหนึ่งเปนเงิน
ตั้งแตหาหมื่นบาทขึ้นไป ถาเห็นวาการเบิกจายเงินไปชําระหนี้ผูกพันนั้นไมทันสิ้นป ก็ใหขอกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปตอเลขาธิการเพื่ออนุมัติไดอีกหนึ่งปนับจากวันสิ้นป
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๑๖
ในกรณีที่ไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก และหรือได
กอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณโดยสั่งซื้อ สั่งจาง ในประเภทคาใชจายดานลงทุน ใหขอกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปตอเลขาธิการเพื่อขออนุมัติตอ ก.บ.ศ.
ขอ ๘๓ หากศาลยุติธรรมและสํานักงานยังไมสามารถเบิกจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน
ไดทัน ภายในปง บประมาณที่ขอกัน เงิน ไวเบิกเหลื่อมปนั้น แตมีความจําเปน จะตองใชจายเงิน นั้น
ตอไปอีก ใหขอขยายระยะเวลาเบิกจายเงินตอเลขาธิการไดอีกไมเกินหนึ่งป พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนที่ไมสามารถเบิกจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเพื่อประกอบการพิจารณา โดยเลขาธิการจะ
พิจารณาอนุมัติใหเปนกรณีๆ
กรณีนอกจากนี้ ใหเลขาธิการเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติ
ขอ ๘๔ ใหยื่น ใบขอกัน เงิน ไวเบิกเหลื่อมปแ ละขอขยายเวลาเบิกจายเงิน ไดไ มเกิน
วันทําการสุดทายของปงบประมาณนั้นตามแบบที่สํานักงานกําหนด พรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน
และแนบสําเนาสัญญาซื้อ หรือสัญญาจาง หรือเอกสารอื่น (ถามี) ประกอบดวย
หมวด ๖
การนําเงินที่เบิกสงคืน
ขอ ๘๕ เงินที่เบิกจากสํานักการคลังของปใดถาไมไดจาย หรือจายไมหมด หรือที่ได
จายไปแลวและไดรับคืน มา ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานนําสงคืน บัญชีเงินฝากของปนั้น ๆ ตาม
ขอ ๗๖ วรรคสอง ภายใน ๑๕ วันทําการนับจากวันรับเงินมาหรือวันที่ไดรับคืนมา แลวแตกรณี
การนําเงิน สงตามวรรคแรก หากเปนการสงภายหลังปงบประมาณนั้น ๆ ใหนําสง
สํานักงาน
ขอ ๘๖ เงินงบประมาณประจําปที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานในปใด หากมีเหลือจาย
ใหสํานักการคลังนั้น ๆ สงคืนสํานักงานภายในปงบประมาณที่เหลือจาย หรืออยางชาไมเกินเดือนแรก
ของปงบประมาณถัดไป
ขอ ๘๗ เงินตามขอ ๘๕ วรรคสอง และขอ ๘๖ ใหสํานักงานนําเขาเปนเงินรายรับ
ประเภทเงินงบประมาณประจําปเหลือจาย
ขอ ๘๘ เงินที่เบิกจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดของปใด ถาไมไดจาย
หรือจายไมหมด หรือที่จายไปแลวและไดรับคืนมา ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานผูเบิกนําสงคืนคลัง
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรับเงินมาหรือวันที่ไดรับคืน แลวแตกรณี
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๑๗
การนําสงคืนคลังตามวรรคแรก ถานําสงกอนสิ้นปงบประมาณใหนําสงเปนเงินเบิกเกิน
สงคืน แตถานําสงภายหลังสิ้นปงบประมาณนั้นใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายป
เกาสงคืน หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๗
การนําสงเงินรายไดแผนดินและเงินรับฝาก
ขอ ๘๙ เงินรายไดแผนดินและเงินรับฝากที่อยูในความรับผิดชอบของศาลยุติธรรม
และสํานักงาน ทั้งที่เปนเงินสดและหรือเช็ค ใหนําสงหรือนําฝากคลัง ภายในกําหนดดังนี้
(๑) เช็ค ใหนําสงหรือนําฝากในวันที่ไดรับเช็ค หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป
(๒) เงินรายไดแผนดิน ใหนําสงอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง แตถาศาลยุติธรรมและ
สํานักงานมีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทก็ใหนําเงินสงโดยดวน แตอยางชา
ตองไมเกิน ๓ วันทําการถัดไป
(๓) เงินรับฝากประเภทเงินประกันสัญญา เงินประกันซอง ใหนําฝากคลังในบัญชีเงิน
ฝากเงินนอกงบประมาณ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
หมวด ๘
การสงงบเดือน
ขอ ๙๐ งบเดื อ นและหน า งบเดื อ นแสดงรายการเงิ น ที่ ไ ด รั บ จากสํ า นั ก งาน หรื อ
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดใหเปนไปตามแบบที่สํานักงาน และหรือกระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอ ๙๑ การสงงบเดือนและหนางบเดือนแสดงรายการเงินที่ไดรับจากสํานักงานหรือ
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดใหปฏิบัติดังนี้
เมื่อสิ้นเดือนหนึ่ง ๆ ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานซึ่งเปนผูเบิก จัดทํางบเดือนและ
หนางบเดือนแสดงรายการเงินที่ไดรับจากสํานักงาน หรือกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
และรายการจายเงินนั้น ทั้งรวบรวมใบสําคัญคูจายเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้และเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวของ สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสิ้นเดือนถัดไป เวนแตสํานักงานการตรวจเงิน
แผ น ดิ น จะเห็ น สมควรยกเวน ให สง เพีย งหนา งบเดือ น สํา หรั บ หลั กฐานการจา ยใหเ ก็ บ รั กษาไว ที่
หนวยงานนั้นจนกวาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะตรวจสอบจนแลวเสร็จก็ได
ขอ ๙๒ กรณี ใบสํ า คัญ คู จ ายสู ญ หายภายหลัง จากการเบิ ก จา ยเงิน โดยสํ า นัก งาน
การตรวจเงินแผนดินยังมิไดทําการตรวจสอบ ใหหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทําการสอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณที่เอกสารสูญหาย หากพบวาเกิดจากการทุจริตในการเบิก
จายเงิน ก็ใหรายงานเลขาธิการเพื่อดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
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๑๘
หากเอกสารสูญหายโดยไมไดเกิดจากการทุจริตในการเบิกจายเงิน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีเอกสารนั้นเปนหลักฐานการจาย ใหใชสําเนาหรือภาพถายเอกสาร
ซึ่งผูรับเงินรับรองแทนได ถาไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสารดังกลาวได ใหผูจายเงินทําใบรับรอง
การจายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณที่เอกสารนัน้ สูญหายและไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสาร
ได เสนอเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติ และเมื่อมีการอนุมัติแลวก็ให
ใชใบรับรองนั้นเปนหลักฐานได
(๒) กรณีเปนเอกสารอื่นที่ไมใชหลักฐานการจาย ใหใชสําเนาภาพถายเอกสารนั้น
กอน หากไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสารได และมีเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจขอสําเนาหรือ
ภาพถายเอกสารได ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมใชดุลยพินิจในการพิจารณา
อนุมัติใหใชเอกสารอื่นที่มีสาระสําคัญที่จะสามารถมาใชเปนหลักฐานแทนเอกสารที่สูญหายนั้นได
(๓) การอนุมัติใหใชสําเนาหรือภาพถายเอกสารหรือเอกสารอื่นแทนตนฉบับ
เอกสารที่สูญหายตาม (๑) และ (๒) นั้น ใหหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหรือดูแลเอกสาร ดําเนินการ
แจงความตอเจาพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งในการแจงความใหแสดงถึงสาเหตุและพฤติการณที่เอกสาร
นั้นสูญหาย และใหมีรายงานประจําวันรับแจงของตํารวจเปนหลักฐานประกอบ
(๔) การใชสําเนาหรือภาพถายเอกสารหรือเอกสารอื่นตาม (๑) และ (๒) ให
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย
ขอ ๙๓ ใหศาลยุติธรรมและสํานักงานมีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวก
แกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบ และเมื่อมีเหตุทักทวงใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินยื่นขอทักทวงนั้นตอศาลยุติธรรมและสํานักงานโดยตรง
หากสํานักงานการตรวจเงิน แผนดินเห็น วา คําชี้แจงขอทักทวงที่ศาลยุติธรรมและ
สํานักงานชี้แจงยังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวงได ก็ใหยืนยันใหศาลยุติธรรมและสํานักงานทราบ
และถาศาลยุติธรรมและสํานักงานไมเห็นดวยกับขอทักทวง ใหชี้แจงเหตุผลและรายงานเลขาธิการ
และหากเลขาธิการเห็นวาคําชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควรลางการทักทวงได ก็ใหพิจารณาดําเนินการให
ก.บ.ศ. วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากศาลยุติธรรมและสํานักงาน และแจงผลให
ศาลยุติธรรมและสํานักงาน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ ในกรณีที่ศาลยุติธรรมและ
สํานักงาน ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ก.บ.ศ. ใหปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับจากวันที่ได
รับทราบคําวินิจฉัย

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๙
หมวด ๙
การตรวจสอบภายใน
ขอ ๙๔ การตรวจสอบภายในใหเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๙๕ เมื่อปรากฏวาศาลยุติธรรมหรือสํานักงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินไมถูกตอง
ตามระเบียบ ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณี พิจารณาสั่งการใหปฏิบัติ
ใหถูกตองโดยดวน
ขอ ๙๖ หากปรากฏวาเงินในความรับผิดชอบของศาลยุติธรรมแหงใดขาดบัญชี หรือ
สูญหายเสียหายเพราะการทุจริตหรือมีพฤติการณที่สอไปในทางไมสุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด
ซึ่งมิใชกรณีปกติ ใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของตามลําดับชั้น รีบรายงานพฤติการณใหเลขาธิการทราบ
โดยดวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดอาญาแผนดินก็ใหฟองรองดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
กรณีจะเปนประการใดก็ตาม จะตองตั้งกรรมการขึ้นดําเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณา
หาตัวผูรับผิดโดยดวนดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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