ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานศาลยุติธรรม
๑“ศาลยุติธรรม” หมายความว่า ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ ศาลชั้นต้น และให้หมายความรวมถึงสานักศาลยุติธรรมประจาภาคและสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
๒“หั ว หน้ า ส่ ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม” หมายความว่ า ประธานศาลฎี ก า ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ์ ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช านั ญ พิ เศษ อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา
ศาลชั้น ต้น อธิบดี ผู้พิพากษาภาค เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
“คลัง” หมายความว่า คลังจังหวัดหรือคลังอาเภอ และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝาก
ของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
“สานักงานคลังจังหวัด” หมายความรวมถึงสานักงานคลังอาเภอด้วย
“สานักการคลัง” หมายความรวมถึง สานักอานวยการประจาศาล สานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค สานักงานประจาศาล หรือหน่วยงานอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกันด้วย
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักการคลัง ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ประจาศาล ผู้อานวยการสานั กศาลยุติธรรมประจาภาค ผู้อานวยการสานั กงานประจาศาล หรือ
ตาแหน่งอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะงานเช่นเดียวกันด้วย

๑
๒

แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หั ว หน้ าฝ่ ายบั ญ ชี และหั ว หน้ าฝ่ ายการเงิน และบั ญ ชี หรือ ต าแหน่ งอื่ น ใดซึ่ งปฏิ บั ติ งานมี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของศาลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการศาลยุติธรรมด้วย
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
“สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความรวมถึง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคด้วย
“งบประมาณประจาปี” หมายความถึง งบประมาณประจาปีตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
หรือผู้รับตามข้อผูกพันแล้ว
“ใบสาคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของ
ธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคารและ
ให้รวมถึงใบนาส่งเงินต่อคลังด้วย
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนด ในกรณีที่มิได้
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.บ.ศ. จะมีมติ
เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร สมุดบัญชี ที่ใช้ในการเบิกและจ่ายเงิน ตลอดจน
วิธีใช้ ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบข้อหนึ่งข้อใด ให้รายงานเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวด้วยการตีความหรือการบังคับใช้ระเบียบนี้ ให้ ก.บ.ศ.
เป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๘ ให้ประธาน ก.บ.ศ. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรับเงิน
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๙ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด การรับเงินเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอย่างอื่น
หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งานก าหนด ส่ ว นการรั บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมศาล หากไม่ มีข้อบังคับหรือข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๙ ว่าไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้๓
๓ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๓
เงินงบประมาณประจาปีที่สานักงานโอนเงินให้ในแต่ละปี ให้ใช้หนังสือที่สานักงานแจ้ง
การโอนเงินและสาเนาสมุดคู่ฝากเงิน เป็นหลักฐานในการรับเงินงบประมาณประจาปี
ข้อ ๑๐ การรับ ช าระเงิน ให้ ศาลยุ ติธรรมและส านั ก งานออกใบเสร็จรับ เงินให้ แ ก่
ผู้ชาระเงินทุกครั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่การรับเงินตามคาขอเบิกเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากคลัง และการรับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
๔

ข้อ ๑๑ โดยปกติ ใ ห้ ใ ช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม เดี ย วกั น รั บ เงิ น ทุ ก ประเภท เว้ น แต่
เงินประเภทใดที่มีการรับชาระเป็นประจาและมีจานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับ
การรับชาระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้ ศาลยุติธ รรมและสานักงานบั นทึ กเงินที่ ได้รั บในบัญ ชีเงิน สด หรือบั ญ ชี
เงิน ฝากธนาคารแล้ ว แต่ กรณี ภายในวัน ที่ ได้ รับ เงินนั้ น โดยให้ แสดงให้ ท ราบว่าได้รับ เงิน ตามฎี ก า
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่น เล่มใด เลขที่ใด จานวนเท่าใด
ในกรณี ที่มีการรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญ ชีสาหรับวันนั้นแล้ว ก็ให้บัน ทึก
การรับเงินนั้นในบัญชีดังกล่าวในวันทาการถัดไป
เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินรับประเภทนั้นตาม
สาเนาใบเสร็จทุ กฉบับมาบั น ทึกในบัญ ชีรายการเดียวก็ได้ โดยให้แสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับ ตาม
ใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใด จานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใด ไว้ด้านหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
ข้อ ๑๓ เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงิน นาเงินที่ได้รับ
พร้อมกับสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมด ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของ
ศาลยุติธรรมหรือสานักงานแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ให้ ศาลยุติธรรมและสานักงานจัดให้มีการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่
จัดเก็บ และนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากการตรวจสอบปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือ
ชื่อกากับไว้ด้วย
ส่วนที่ ๒
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ ๑๕ ใบเสร็ จ รั บ เงิน ให้ ใช้ ต ามแบบที่ ส านั ก งานก าหนด และให้ มี ส าเนาเก็ บ ไว้
อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๔
ข้อ ๑๖ ใบเสร็จรับเงินให้พิมพ์หมายเลขกากับเล่มที่และเลขที่เรียงกันไปทุกฉบับ
กรณี ใบเสร็จรับเงิน ที่จัดพิ มพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่สามารถพิมพ์หมายเลข
กากับเล่มได้ ให้พิมพ์หมายเลขกากับเล่มเป็นปีงบประมาณแทน
๖ข้อ ๑๗ ให้ศาลยุติธรรมและสานักงานจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ทราบ
และสามารถตรวจสอบ วัน เดือน ปี และจานวนที่ได้จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขึ้น หรือจานวนที่มีการรับ
และจ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มที่ใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าที่การเงินผู้ใดรับไป
ดาเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด
๕

ข้อ ๑๘ การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ แก่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่การเงินไปจัดเก็บเงิน
ให้ พิ จ ารณาจ่ า ยให้ ในจ านวนที่ เหมาะสมแก่ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และให้ มี ห ลั ก ฐานการรั บ ส่ ง
ใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
ข้ อ ๑๙ ใบเสร็ จ รับ เงิ น เล่ ม ที่ ใด เลขที่ ใดถึ งเลขที่ ใด เมื่ อ ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้
เช่ น ยุ บ เลิ ก หน่ ว ยงาน หรื อ ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ เงิ น ต่ อ ไปอี ก ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น
ที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไป นาส่งคืนศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน
๗

ข้อ ๒๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้อานวยการผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
รายงานเลขาธิการทราบว่า จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจานวนเท่าใด เล่มที่ใดถึงเล่มที่ใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
และได้จัดส่งเล่มที่ใด ให้แก่หน่วยงานใดรับไปดาเนินการแล้ว
ให้ผู้อานวยการซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดาเนินการจัดเก็บเงิน รายงานเลขาธิการหรือ
หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณีทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบ เล่มที่ใด
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มที่ใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และคงเหลือใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
การรายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้รายงานอย่างช้า ไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม
ของปีงบประมาณถัดไป
๘

ข้ อ ๒๑ เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ หากใบเสร็จ รับ เงิ น เล่ ม ที่ ใด เลขที่ ใดยั ง ใช้ ไม่ ห มด
ให้นาส่วนที่เหลือไปใช้ต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป
๙

๕ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖
๖ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖
๗ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖
๘ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖
๙ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๕
ข้อ ๒๒ ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูด ลบ แก้ไข เพิ่มเติม หากลงรายการผิดพลาดให้ขีดฆ่า
เลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับและออกฉบับใหม่ โดยระบุว่าออกแทนใบเสร็จรับเงินฉบับใด ลงวันที่
เท่าใด
ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้ ให้แนบไว้กับรายงานการยกเลิกใบรับเงินและเก็บรักษา
ไว้รวมกับใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับของวันนั้น
๑๐

ข้อ ๒๓ ให้สานักงานเก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย
เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบสาเนาใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณใด
แล้วไม่มีปัญหาและไม่มีความจาเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปีแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบจากเลขาธิการเพื่อปลดทาลาย เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
จึงดาเนินการเพื่อปลดทาลายได้
ในกรณีที่สาเนาใบเสร็จรับเงินยังมิได้รับการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เมื่อเก็บรักษาไว้ครบ ๒๐ ปี และไม่มีความจาเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่ อการใด ๆ อีก
ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นเสนอขอความเห็นชอบจากเลขาธิการเพื่อปลดทาลาย เมื่อได้รับความเห็นชอบ
แล้วจึงดาเนินการเพื่อปลดทาลายได้
๑๑

ข้อ ๒๓/๑ ให้ศาลยุติธรรมดาเนินการเกี่ยวกับสาเนาใบเสร็จรับเงินที่ไม่เกี่ยวกับคดี
และส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ เกี่ ย วกั บ คดี ซึ่ ง ไม่ ได้ ร วมไว้ ในส านวนความตามข้ อ ๒๓ ส่ ว นส าเนา
ใบเสร็จรับเงินที่รวมไว้ในสานวนความ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการปลดทาลายสานวนความและเอกสาร
๑๒

ข้ อ ๒๔ กรณี ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สู ญ หาย ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี ดาเนินการดังต่อไปนี้ทันที
(๑) ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน นับแต่ทราบว่าใบเสร็จรับเงินสูญหาย
(๒) ติด ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่ หน่ วยงานนั้น ในที่ พบเห็ นและ
ตรวจสอบได้ง่าย เพื่อป้องกันมิให้นาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมดาเนินการแล้วเสร็จให้รายงานเลขาธิการทราบ
๑๓

๑๐ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖
๑๑ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖
๑๒ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖
๑๓ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๖
ทั้งนี้ ให้ สานั กงานทาหนังสือแจ้งเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญ หายดังกล่าว
ให้ศาลยุติธรรมและส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ เพื่อป้องกันการนาใบเสร็จรับเงินนั้นมาเป็นหลักฐาน
ในการเบิกเงินจากทางราชการต่อไป
หมวด ๒
การจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๑
หลักฐานการจ่ายเงิน
๑๔ข้อ ๒๕ การจ่า ยเงิ น ตามระเบี ยบนี้ ทุ ก ครั้ ง จะต้ อ งมี ใบส าคั ญ คู่ จ่ ายหรือ เอกสารอื่ น
ที่เลขาธิการกาหนดให้ใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
การจ่ า ยเงิ น โดยวิ ธี ก ารโอนเงิ น ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ธนาคารตามหลั ก เกณฑ์
ที่สานักงานกาหนด เพื่อเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบอินเตอร์เน็ตธนาคาร
เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๖ ใบสาคัญ คู่จ่ายที่เป็น ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงิน ออกให้ อย่างน้อ ยจะต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
๒. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
๓. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
๔. จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
๕. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
กรณี ที่ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น มี ร ายการไม่ ค รบตามวรรคแรก ให้ ผู้ จ่ า ยเงิ น ท าใบรั บ รอง
การจ่ายเงินตามข้อ ๒๙
ข้อ ๒๗ ให้ ผู้จ่ายเงิน ประทับ ตราจ่ายเงิน แล้วลงลายมือ ชื่อรับ รองการจ่าย ลงวัน
เดือน ปี พร้อมทั้งมีชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงกากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ
ในกรณี ที่ ใบส าคั ญ คู่ จ่ า ยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ให้ มี ค าแปลเป็ น ภาษาไทยตาม
สาระสาคัญในข้อ ๒๖ ไว้ด้วย และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคาแปลด้วย

๑๔ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
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๗
ข้อ ๒๘ การจ่ายเงิน ถ้าข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบานาญ ไม่สามารถมารับเงิน
ด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้เบิกเงินของศาลยุติธรรม
และสานักงานแล้วก็ให้กระทาได้ แบบใบมอบฉันทะรับเงินให้เป็นไปตามแบบที่สานักงานกาหนด
การจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วในวรรคแรก ในกรณี ที่ บุ ค คลผู้ นั้ น
ไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะทาหนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้
การจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารโอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินในต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของประเทศ
นั้ น ๆ ไม่ ต้ อ งออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ ๒๖
ให้ ผู้จ่ายเงิน ท าใบรับ รองการจ่ายเงิน โดยระบุ ว่าเป็ น การจ่ายเงิน ค่าอะไร วัน เดือ น ปี ที่ จ่ายเงิน
จานวนที่จ่าย และให้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายไว้ด้วย ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเงินเป็นอย่างอื่น
ให้แนบหลักฐานนั้นไปพร้อมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบด้วย
ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูช้ าระเงินได้
ให้ผู้จ่ายเงิน ทาใบรับรองการจ่ายเงิน ได้ โดยให้บันทึกชี้แจงเหตุที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๓๑ การจ่ายเงินต่อไปนี้ ให้ผู้จ่ายทาใบรับรองการจ่ายเงิน โดยไม่ต้องทาบันทึก
ชี้แจงเหตุตามข้อ ๓๐
(๑) การจ่ายเงินเป็นค่ารถหรือเรือนั่งรับจ้าง
(๒) การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจาทาง หรือเรือยนต์ประจาทาง
ข้อ ๓๒ ในกรณีใบสาคัญคู่จ่ายสูญหายก่อนการเบิกจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้ าใบส าคั ญ คู่ จ่ ายที่ เป็ น ใบเสร็จ รับ เงิน สู ญ หาย ให้ ใช้ ส าเนาใบเสร็จ รับ เงิน ซึ่ ง
ผู้รับเงินรับรองแล้วแทนได้
(๒) ถ้าใบสาคัญคู่จ่ายที่เป็นใบสาคัญรับเงินสูญหายและไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ตาม (๑) ให้ผู้จ่ายเงินทาใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่ใบสาคัญคู่จ่ายสูญหาย
และไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได้ พร้อมคารับรองว่ายังไม่เคยนาใบสาคัญคู่จ่ายมาเบิกจ่ายและ
ถ้าหากค้นพบภายหลังก็จะไม่นามาเบิกจ่ายอีก เสนอต่อเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม
แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นใบสาคัญคู่จ่ายได้
ข้อ ๓๓ หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
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๘
๑๕ข้ อ

๓๔ การด าเนิ น การเกี่ ยวกับ หลัก ฐานการจ่าย ให้ ศาลยุติ ธรรมและส านั ก งาน
ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๓/๑ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงิน
ข้อ ๓๕ การจ่ายเงิน จะจ่ายได้ เฉพาะตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง หรือตามที่ได้รับอนุมัติ
จาก ก.บ.ศ. และผู้มีอานาจได้อนุมัติให้จ่ายได้
เงิน ที่ขอเบิกจ่ายเพื่อการใดให้นาไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนาไปจ่าย
เพื่อการอื่นไม่ได้
ข้อ ๓๖ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงิน
(๑) สานักงาน ให้เป็นอานาจของเลขาธิการ หรือข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมาย

๑๖

จากเลขาธิการ
(๒) ศาลยุติธรรม ให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม หรือผู้อานวยการ
หรือข้าราชการซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม
วงเงินของผู้มีอานาจอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการกาหนด
ข้อ ๓๗ การอนุ มัติจ่ายเงินตามข้อ ๓๖ ผู้อนุมั ติจะลงลายมือชื่ออนุ มัติในหลัก ฐาน
การจ่าย หรือใบสาคัญคู่จ่าย หรือหลักฐานการขอรับชาระหนี้ทุกฉบั บ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติ
ในงบหน้าหลักฐานการจ่ายหรือใบสาคัญคู่จ่ายก็ได้
ข้อ ๓๘ การจ่ายเงิน จะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายการ จะต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินใน
วันที่จ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๐ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบสาคัญคู่จ่าย หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ
รับ เงิน ในหลัก ฐานการจ่ ายเงิน โดยที่ ยั งมิ ได้ มี การจ่ายเงิน ให้ แก่ เจ้ าหนี้ ห รือผู้ มี สิท ธิรับ เงิน เว้น แต่
การจ่ายเงินนั้นเป็นการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
ข้อ ๔๑ เมื่อ สิ้น เวลารับ จ่ายเงิน ให้ ผู้เบิ กเงิน ของศาลยุ ติธรรมและสานั กงาน หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เบิกเงินของศาลยุตธิ รรมและสานักงาน ตรวจสอบรายการ
จ่ า ยเงิ น ที่ บั น ทึ ก ไว้ ในบั ญ ชี เงิ น สดหรื อ บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคาร กั บ หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิน ในวั น นั้ น
หากปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจลงลายมือชื่อกากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น
๑๕ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
๑๖ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๙
ส่วนที่ ๓
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
๑๗ข้อ ๔๒ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจในการเปิดบัญชีเงินฝากและสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
(๑) สานักงาน ให้เป็นอานาจของเลขาธิการ หรือข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทบริหาร
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ลงนามร่วมกับผู้อานวยการ หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน
หรือข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ โดยมีเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่ายเงิน
อย่างน้อยสองคน
(๒) ศาลยุติธรรม ให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม หรือผู้อานวยการ
หรือข้าราชการซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม โดยมีเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่ายเงิน
อย่างน้อยสองคน ดังนี้
(๒.๑) หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมกับผู้อานวยการลงนามร่วมกัน หรือ
(๒.๒) หัวหน้าส่วนราชการศาลยุตธิ รรมหรือผู้อานวยการลงนามร่วมกับข้าราชการ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม
๑๘ข้อ ๔๓ ในการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
(๑) การจ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด
(๒) การจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ หรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการของศาลยุติธรรม
หรือสานักงาน หรือผู้รับบานาญ
(๓) การจ่ายเงินนอกจาก (๑) และ (๒) ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
การจ่ายเงิน ตาม (๓) การจ่ายเงินผ่านธนาคาร หรือด้วยวิธีอื่นใด ให้ เป็น ไปตามที่
สานักงานกาหนด
๑๙การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีผู้มารับแล้ว แต่ไม่มีการเรียกเก็บเงินตามเช็ค หากเช็คนั้น
เกิน ระยะเวลา ๑ ปี นั บจากวัน ที่ออกเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา ๑๐๐๒
ให้ นาเงิน จานวนดังกล่าวส่งสานั กงาน ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิรับเงินได้มายื่นขอรับเงินภายหลังที่ น าส่ง
สานักงานแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๔ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีซื้อ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทาของ ให้ออกเช็ค
สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมสั่งเข้า
บัญชีผู้รับเงินเท่านั้น
๑๗ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
๑๘ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๙ เพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๐
(๒) การจ่ายเงิน ให้ แก่เจ้าหนี้นอกจากกรณี ต าม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ
เจ้าหนี้ ขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้
(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่าย ในนามเจ้าหน้าที่
ของศาลยุติธรรมและสานักงาน และขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออก
เช็คสั่งจ่ายเงินสด
กรณีมีเหตุจาเป็นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๕ การเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิด
คาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงิน อย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้
และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนชิดคาว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตาม
คาสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก
ข้อ ๔๖ ให้ศาลยุติธรรมและสานักงานจัดทาทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเช็คที่มีอยู่ทั้งหมด
ตามแบบที่สานักงานกาหนด สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเช็คและต้นขั้วเช็คให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๓
และข้อ ๒๓/๑ โดยอนุโลม
๒๐

ส่วนที่ ๔
การจ่ายเงินยืม
ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินยืมจะกระทาได้เฉพาะกรณีที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงินและผู้มี
อานาจได้อนุ มัติให้ จ่ายเงิน ยืมนั้ น แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ยืมต้องรับรองว่าจะปฏิบั ติต ามระเบี ยบ หรือ
ข้อบังคับของทางราชการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนตามที่ระเบียบนี้
กาหนด ถ้าไม่ส่งตามกาหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้ศาลยุติธรรมและสานักงาน หักเงินเดือน
ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บานาญ หรือเงินอื่นใดอันพึงได้รับจากทางราชการชดใช้เงินยืมนั้น
สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุโลม
ข้อ ๔๘ สัญญาการยืมเงิน ให้ผู้ยืมยื่นต่อผู้มีอานาจอนุมัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๖
ผ่านผู้อานวยการ ๒ ฉบับ โดยแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายและกาหนดเวลาใช้คืน และให้ผู้อานวยการ
พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้มีอานาจอนุมัติ
ข้อ ๔๙ การเบิกเงิน เพื่อจ่ายเป็นเงินยืมจากเงิน งบประมาณประจาปี ให้กระทาได้
เฉพาะรายจ่ายดังต่อไปนี้

๒๐ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๑
(๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สาหรับเงิน เดือนและค่าจ้างของข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมที่เข้ารับราชการใหม่ และศาลยุติธรรมและสานักงานยังไม่อาจเบิกจ่ายเงินเดือน และ
ค่าจ้างในเดือนนั้นๆ ให้ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
อัน เกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าสาธารณู ปโภค
เฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข
(๓) งบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ข้อ ๕๐ การอนุมัติให้ยืมเงินใช้ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่
จาเป็นเพื่อใช้ในราชการ และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายการใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระเงินยืมรายการ
เก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ข้อ ๕๑ เมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมเงินแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับเงิน ในสัญญา
ยืมเงินทั้ง ๒ ฉบับ มอบให้ส่วนราชการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้ ๑ ฉบับ
ข้อ ๕๒ เมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินยืม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงินยืมบันทึกการรับคืนในสัญญา
การยืมเงิน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรั บเงินและหรือใบรับใบสาคัญ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้
ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๓ ให้ ศาลยุติธรรมและสานักงานเก็บรักษาใบยืม ซึ่งยังมิได้ชาระคืนเงินยืมให้
เสร็จสิ้ น ไว้ในที่ ป ลอดภั ยอย่าให้ สู ญ หายได้ และเมื่ อ ผู้ ยืม ได้ ช าระคืน เงิน ยืม เสร็จ สิ้น แล้ ว ก็ ให้ เก็ บ
เช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๕๔ ให้บุคคลตามข้อ ๓๖ เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม
ข้อ ๕๕ การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้
จ่ายได้สาหรับระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน หากจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากาหนดดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากเลขาธิการ
ข้อ ๕๖ เงินที่ยืมไปให้ผู้ยืมส่งใบสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกาหนด
ระยะเวลาดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปรับราชการประจาใน
ต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลาเนา ให้ส่งถึงศาลยุติธรรมและสานักงานโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันได้รับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ให้ส่งถึงศาลยุติธรรมและสานักงาน ภายใน ๑๕ วันนับจากวันกลับมาถึง
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๒
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม (๑) หรือ (๒) ให้ส่งถึงศาลยุติธรรม
และสานักงาน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใบสาคัญคู่จ่ายชดใช้เงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ศาลยุติธรรม
และสานักงานแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายใน ๑๕ วัน
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าทั ก ท้ ว ง หากผู้ ยื ม มิ ได้ ด าเนิ น การตามค าทั ก ท้ ว งและไม่ ได้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลให้
ศาลยุติธรรมและสานั กงานทราบ ก็ให้สานักงานหรือศาลยุติธรรมดาเนินการตามเงื่อนไขในใบยืม
โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมภายในกาหนด ให้ผู้อานวยการเรียกชดใช้
เงินยืมตามเงื่อนไขในใบยืมให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด
ในกรณี ที่ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ได้ ต ามวรรคแรก ก็ ให้ ร ายงานให้ เลขาธิ ก ารหรื อ หั ว หน้ า
ส่วนราชการศาลยุตธิ รรม แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงิน
ส่วนที่ ๑
ตู้นิรภัยเก็บเงิน
ข้อ ๕๘ ให้ ศ าลยุ ติ ธ รรมและส านั ก งานจั ด ให้ มี ตู้ นิ ร ภั ย ส าหรั บ เก็ บ รั ก ษาเงิ น ของ
ทางราชการ
ข้อ ๕๙ ตู้นิ รภัยของศาลยุติธรรมและสานักงาน ให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในสานักงาน
ของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ข้อ ๖๐ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย ๒ ดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกันโดยให้
กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
ข้อ ๖๑ ลูกกุญแจตู้นิรภัยตู้หนึ่งๆ โดยปกติให้มีอย่างน้อย ๒ สารับ โดยสารับหนึ่ ง
มอบให้ ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ถื อ ไว้ ส่ ว นส ารั บ ที่ เหลื อ ให้ เลขาธิ ก ารหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี เก็บรักษาไว้๒๑
ลูกกุญแจตู้นิรภัยสารับที่เลขาธิ การหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมเก็บรักษา
ให้บรรจุในลักษณะหีบห่อ โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อกากับรอยปิดผนึก และในกรณีที่
มีการเปิดและปิดหีบห่อให้กระทาต่อหน้ากรรมการเก็บรักษาเงิน
๒๑

แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๓
ส่วนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน
๒๒ข้อ ๖๒ ให้ หั วหน้ าส่ วนราชการศาลยุติ ธรรมหรือ เลขาธิก าร แล้ วแต่ กรณี พิ จารณา
แต่ งตั้ งข้ าราชการซึ่ งด ารงต าแหน่ งประเภททั่ วไประดั บ ชานาญงาน หรือ ประเภทวิช าการระดั บ
ปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในศาลยุติธรรมหรือสานักงานอย่างน้อยสามคน เป็นกรรมการเก็บ
รักษาเงินของศาลยุติธรรมหรือสานักงานแล้วแต่กรณี
ในวัน เปิ ด ท าการศาลนอกเวลาราชการหากมี ข้าราชการตามวรรคหนึ่ งมาปฏิ บั ติ
ราชการไม่ครบสามคน ให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการอื่นที่มาปฏิบัติราชการได้
ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการถือลูกกุญแจตู้นิรภัยโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ถ้ า กรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิน ผู้ ใดไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการได้ ให้
เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการศาลตามนัยข้อ ๖๒ ให้เป็น
กรรมการแทนชั่วคราวให้ครบจานวน การแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได้
ข้อ ๖๔ การส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการกับผู้ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่กรรมการแทนชั่วคราวตามข้อ ๖๓ ให้กรรมการผู้ส่งมอบและกรรมการผู้รับมอบตรวจนับตัวเงิน
และหลักฐานแทนตัวเงิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน แล้ว
บั น ทึ กการส่ งมอบและรับ มอบ พร้อ มกั บ ลงลายมื อ ชื่อ กรรมการทุ ก คนไว้ในรายงานเงิน คงเหลื อ
ประจาวันนั้นด้วย
ห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทาหน้าที่กรรมการแทน เว้นแต่เป็นการมอบ
ให้กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนชั่วคราวตามข้อ ๖๓
ข้อ ๖๕ กรรมการจะต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือให้
ผู้ใดลักลอบนาไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอม
แปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมเพื่อสั่งการโดยด่วน
ส่วนที่ ๓
วิธีการในการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๖๖ ให้สานักการคลังทุกแห่ง จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ เป็นประจาทุกวัน
๒๒ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๔
หากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงิน จะไม่ทารายงานเงินคงเหลือประจาวันสาหรับวันนั้นก็ได้
แต่ให้หมายเหตุในรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่มีการจ่ายเงินถัดไปให้ทราบด้วย
ข้อ ๖๗ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินที่จัดเก็บรักษาและรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินกับ
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้นาเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยและให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวันไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๘ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว
ให้ผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมเพื่อทราบ
ข้อ ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏว่า เงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจานวนซึ่งแสดงไว้
ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นาส่งร่วมกัน
บันทึกจานวนที่ตรวจนับได้นั้ นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน และลงลายมือชื่อกรรมการทุกคน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นาส่ง แล้วนาเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัย โดยปฏิบัติตามข้อ ๖๗ แล้วให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมทราบทัน ที
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๗๐ ในวันทาการถัดไป หากจะต้องนาเงินออกจ่ายให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี รับไปจ่าย โดยให้ลง
ลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินไปจ่ายนั้น
ข้อ ๗๑ การเปิดตู้นิรภัย หรือประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก ให้กรรมการตรวจ
สภาพกุญแจและตู้นิรภัย เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ หากปรากฏว่ากุญแจหรือ
ตู้นิ รภัย อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือมี พ ฤติ การณ์ อื่น ใดที่ สงสัยว่าจะมี การทุจ ริต ก็ ให้ รายงา นให้
เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมนั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
หมวด ๔
การเบิกจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๑
สถานทีเ่ บิกเงิน
ข้อ ๗๒ ศาลยุติธรรมในส่วนกลางและสานักงาน ให้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลางเฉพาะ
งบกลาง และหรืองบประมาณอื่นที่กาหนดเป็นการเฉพาะให้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
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๑๕
ศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค ให้เบิกเงินกับสานักงานคลังจังหวัดเฉพาะงบกลางและ
หรืองบประมาณอื่นที่กาหนดเป็นการเฉพาะให้เบิกเงินกับสานักงานคลังจังหวัด
ข้อ ๗๓ ศาลยุติธรรมและสานักงานให้เบิกเงินงบประมาณประจาปีกับสานักการคลัง
นั้น ๆ
ส่วนที่ ๒
ผู้เบิกเงิน
ข้อ ๗๔ การเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
(๑) สานักและกองในส่วนกลาง ให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการเป็น
ผู้เบิก และผู้เบิกจะมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในสานักนั้นโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ
เป็นผู้เบิกแทนได้อีกไม่เกินสองคน
(๒) ศาลยุติธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือผูอ้ านวยการเป็นผู้เบิก และ
ผู้เบิกจะมอบหมายให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเป็นผู้เบิกแทนได้อีกไม่เกินสองคน๒๓
ข้อ ๗๕ การเบิกเงินกับสานักงานคลังจังหวัด
ให้ หั วหน้ าส่วนราชการศาลยุติธรรม หรือผู้อานวยการนั้นเป็นผู้เบิก และผู้เบิกจะ
มอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้เบิกแทนได้อีกไม่เกินสองคน
ส่วนที่ ๓
วิธีการเบิกเงิน
ข้อ ๗๖ การเบิกเงินกับสานักการคลัง ให้กระทาได้ภายในวงเงินงบประมาณประจาปี
ตามประเภทค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานเท่านั้น
ส านั ก งานจะเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจ าปี ต ามวรรคแรก เพื่ อ จั ด สรรให้
ศาลยุติธรรมภายในกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณที่ ก.บ.ศ. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยสานักงาน
จะโอนเงินงบประมาณประจาปีเข้าบัญชีเงินฝากของศาลยุติธรรมและสานักงาน ณ ธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหรือธนาคารพาณิชย์ที่ ก.บ.ศ. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๗๗ การเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
การเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง ให้ศาลยุติธรรมและสานักงานผู้เบิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้
กับธนาคารแห่ งประเทศไทยสาหรับเงิน งบประมาณรายจ่ายหนึ่ งบั ญ ชี และเงินนอกงบประมาณ
หนึ่งบัญชี และแจ้งเลขที่บัญชีให้กรมบัญชีกลางทราบ

๒๓

แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๖
การเบิกเงินกับสานักงานคลังจังหวัด ให้ศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค เปิดบัญชีเงินฝาก
กับสาขาของธนาคารที่เป็นของรัฐวิสาหกิจสองบัญชี คือ บัญชีเงินฝากสาหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี แล้วแจ้งชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีให้สานักงานคลังจังหวัดที่จะเบิก
เงินและสานักงานทราบ
ข้อ ๗๘ รายจ่ายงบกลางและหรืองบประมาณอื่นที่กาหนดเป็นการเฉพาะ ให้เป็นไป
ตามจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ และให้ เบิก ได้ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๙ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินไปจ่าย และห้ามมิให้
ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกาหนดหรือใกล้จะถึงกาหนดจ่ายเงิน เว้นแต่เป็นการซื้อ เช่าทรัพย์สินหรือ
จ้างทาของให้ขอเบิกเงินอย่างช้าไม่เกินห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว
ข้อ ๘๐ การขอเบิกเงินงบประมาณประจาปี ให้เบิกได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของปีนนั้
ข้อ ๘๑ โดยปกติค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เกิดขึ้นในปีใด
ให้เบิกจากเงินงบประมาณประจาปีนั้นไปจ่าย เว้นแต่ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกาหนด
ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจาหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อศาลยุติธรรม
และสานักงานได้รับแจ้งให้ชาระหนี้ และให้นามาเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปีที่ได้รับแจ้ง
ให้ชาระหนี้ได้
หากมีเหตุไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณประจาปีนนั้ ตามวรรคแรกได้ทัน และเป็น
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ศาลยุติธรรมและสานักงานนั้น
ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรายงานสรุปชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย หรือภายในปีงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ พร้อมทั้งแนบสาเนาหลักฐานการก่อหนี้
ผูกพัน หรือสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงานเพื่อตรวจสอบและรับรองยอดงบประมาณของปี
ที่ค้างเบิกว่าคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ซึ่งค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณนั้น
จะต้องไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับตามประเภทของปีปัจจุบันที่ขอเบิกของศาลยุติธรรมและสานักงาน
และจะต้องมีงบประมาณตามประเภทของปีที่ค้างเบิกในภาพรวมของสานักงานคงเหลือเพียงพอที่จะเบิก
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
กรณีตามวรรคสองให้เลขาธิการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ให้เลขาธิการเสนอ ก.บ.ศ.
พิจารณาอนุมัติ
๒๔

หมวด ๕
การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
๒๔ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๗
ข้อ ๘๒ กรณีศาลยุติธรรมและสานักงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดย
สั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ในประเภทค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการครั้งหนึ่ ง รายหนึ่งเป็นเงิน
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชาระหนี้ผูกพันนั้น ไม่ทันสิ้นปี ก็ให้ขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีต่อเลขาธิการเพื่ออนุมัติได้อีกหนึ่งปีนับจากวันสิ้นปี
ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก และหรือได้
ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยสั่งซื้อ สั่งจ้าง ในประเภทค่าใช้จ่ายด้านลงทุน ให้ขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีต่อเลขาธิการเพื่อขออนุมัติต่อ ก.บ.ศ.
ข้ อ ๘๓ หากศาลยุ ติ ธ รรมและส านั ก งานยั ง ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ ายเงิน ได้ ทั น ภายใน
ปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
เบิกจ่ายเงินและได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอขยาย
ระยะเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ต่ อ เลขาธิ ก ารได้ อี ก คราวละหนึ่ ง ปี พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อประกอบการพิจารณา โดยเลขาธิการจะพิจารณาอนุมัติ
ให้เป็นกรณี ๆ และรายงาน ก.บ.ศ. ทราบ
กรณีนอกจากนี้ ให้เลขาธิการเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติ
๒๕

ข้อ ๘๔ ให้ ยื่น ใบขอกัน เงินไว้เบิก เหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิ กจ่ายเงิน ได้ ไม่เกิ น
วันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นตามแบบที่สานักงานกาหนด พร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
และแนบสาเนาสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง หรือเอกสารอื่น (ถ้ามี) ประกอบด้วย
หมวด ๖
การนาเงินที่เบิกส่งคืน
ข้อ ๘๕ เงินที่เบิกจากสานักการคลังของปีใดถ้าไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไม่หมด หรือที่ได้
จ่ายไปแล้วและได้รับคืน มา ให้ ศาลยุติธรรมและสานักงานนาส่งคืนบัญ ชีเงินฝากของปีนั้น ๆ ตาม
ข้อ ๗๖ วรรคสอง ภายใน ๑๕ วันทาการนับจากวันรับเงินมาหรือวันที่ได้รับคืนมา แล้วแต่กรณี
การนาเงินส่งตามวรรคแรก หากเป็นการส่งภายหลังปีงบประมาณนั้น ๆ ให้นาส่ง
สานักงาน
ข้อ ๘๖ เงินงบประมาณประจาปีที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานในปีใด หากมีเหลือจ่าย
ให้สานักการคลังนั้น ๆ ส่งคืนสานักงานภายในปีงบประมาณที่เหลือจ่าย หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนแรก
ของปีงบประมาณถัดไป

๒๕ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๘
ข้อ ๘๗ เงินตามข้อ ๘๕ วรรคสอง และข้อ ๘๖ ให้สานักงานนาเข้าเป็ นเงินรายรับ
ประเภทเงินงบประมาณประจาปีเหลือจ่าย
ข้อ ๘๘ เงินที่เบิกจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดของปีใด ถ้าไม่ได้จ่าย
หรือจ่ายไม่หมด หรือที่จ่ายไปแล้วและได้รับคืนมา ให้ศาลยุติธรรมและสานักงานผู้เบิกนาส่งคืนคลัง
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรับเงินมาหรือวันที่ได้รับคืน แล้วแต่กรณี
การนาส่งคืนคลังตามวรรคแรก ถ้านาส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้นาส่งเป็นเงินเบิกเกิน
ส่งคืน แต่ถ้านาส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณนั้นให้นาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปี
เก่าส่งคืน หรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๗
การนาส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินรับฝาก
ข้อ ๘๙ เงินรายได้แผ่นดินและเงินรับฝากที่อยู่ในความรับผิดชอบของศาลยุติธรรม
และสานักงาน ทั้งที่เป็นเงินสดและหรือเช็ค ให้นาส่งหรือนาฝากคลัง ภายในกาหนดดังนี้
(๑) เช็ค ให้นาส่งหรือนาฝากในวันที่ได้รับเช็ค หรืออย่างช้าภายในวันทาการถัดไป
(๒) เงินรายได้แผ่นดิน ให้นาส่งอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง แต่ถ้าศาลยุติธรรมและ
สานักงานมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทก็ให้นาเงินส่งโดยด่วน แต่อย่างช้า
ต้องไม่เกิน ๓ วันทาการถัดไป
(๓) เงินรับฝากประเภทเงินประกันสัญญา เงินประกันซอง ให้นาฝากคลังในบัญชีเงิน
ฝากเงินนอกงบประมาณ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒๖หมวด ๘
รายงานทางการเงิน
ข้อ ๙๐ เมื่อสิ้น เดือนหนึ่ง ๆ ให้ผู้อานวยการจัดทางบเดือนและหน้างบเดือนแสดง
รายการเงินที่ได้รับจากสานักงาน หรือกรมบัญชีกลาง หรือสานักงานคลังจังหวัดและรายการจ่ายเงิน
นั้น เสนอหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณีทราบภายในสิ้นเดือนถัดไป
ทั้งนี้ แบบและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๙๑ เมื่ อสิ้ น เดือ นหนึ่ ง ๆ ให้ ผู้อ านวยการ จั ด ท ารายงานการเงิน ประจ าเดื อ น
เสนอหั วหน้ าส่วนราชการศาลยุติธ รรมหรือเลขาธิการ เพื่อส่ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลาง หรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

๒๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๐ และข้อ ๙๑ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๙
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้อานวยการ จัดทารายงานการเงินประจาปีเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการ เพื่อส่งสานักงาน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
หรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้สานักงานจัดทารายงานการเงินประจาปีในภาพรวม
ส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ การดาเนินการให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๙๒ กรณี ใบส าคั ญ คู่ จ่ ายสู ญ หายภายหลั งจากการเบิ ก จ่า ยเงิน โดยส านั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ทาการตรวจสอบ ให้หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทาการสอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่เอกสารสูญหาย หากพบว่าเกิดจากการทุจริตในการเบิก
จ่ายเงิน ก็ให้รายงานเลขาธิการเพื่อดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
หากเอกสารสูญหายโดยไม่ได้เกิดจากการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณี เอกสารนั้ น เป็ น หลั ก ฐานการจ่ าย ให้ ใช้ ส าเนาหรือ ภาพถ่ ายเอกสาร
ซึ่งผู้รับเงินรับรองแทนได้ ถ้าไม่อาจขอสาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวได้ ให้ผู้จ่ายเงินทาใบรับรอง
การจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่เอกสารนัน้ สูญหายและไม่อาจขอสาเนาหรือภาพถ่ายเอกสาร
ได้ เสนอเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติ และเมื่อมีการอนุมัติแล้วก็ให้
ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานได้
(๒) กรณีเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานการจ่าย ให้ใช้สาเนาภาพถ่ายเอกสารนั้น
ก่อน หากไม่อาจขอสาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ และมีเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจขอสาเนาหรือ
ภาพถ่ายเอกสารได้ ให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
อนุมัติให้ใช้เอกสารอื่นที่มีสาระสาคัญที่จะสามารถมาใช้เป็นหลักฐานแทนเอกสารที่สูญหายนั้นได้
(๓) การอนุ มั ติ ให้ ใช้ สาเนาหรือ ภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่ น แทนต้ น ฉบั บ
เอกสารที่สูญหายตาม (๑) และ (๒) นั้น ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาหรือดูแลเอกสาร ดาเนินการ
แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งในการแจ้งความให้แสดงถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่เอกสาร
นั้นสูญหาย และให้มีรายงานประจาวันรับแจ้งของตารวจเป็นหลักฐานประกอบ
(๔) การใช้ ส าเนาหรือ ภาพถ่ ายเอกสารหรือ เอกสารอื่ น ตาม (๑) และ (๒) ให้
รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๙๓ ให้ศาลยุติธรรมและสานักงานมีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบ และเมื่อมีเหตุทักท้วงให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินยื่นข้อทักท้วงนั้นต่อศาลยุติธรรมและสานักงานโดยตรง
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๒๐
หากสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า คาชี้แจงข้อทักท้วงที่ศาลยุติธรรมและ
สานักงานชี้แจงยังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ ทักท้วงได้ ก็ให้ยืนยันให้ศาลยุติธรรมและสานักงานทราบ
และถ้าศาลยุติธรรมและสานักงานไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานเลขาธิการ
และหากเลขาธิการเห็นว่าคาชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควรล้างการทักท้วงได้ ก็ให้พิจารณาดาเนินการให้
ก.บ.ศ. วินิจฉัยภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศาลยุติธรรมและสานักงาน และแจ้งผลให้
ศาลยุติธรรมและสานั กงาน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ในกรณีที่ศาลยุติธรรมและ
สานักงาน ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ ก.บ.ศ. ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ได้
รับทราบคาวินิจฉัย
หมวด ๙
การตรวจสอบภายใน
ข้อ ๙๔ การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๙๕ เมื่อปรากฏว่าศาลยุติธรรมหรือสานักงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องโดยด่วน
ข้อ ๙๖ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของศาลยุติธรรมแห่งใดขาดบัญชี หรือ
สูญหายเสียหายเพราะการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด
ซึ่งมิใช่กรณีปกติ ให้ ผู้รับผิ ดชอบที่เกี่ยวข้องตามลาดับชั้น รีบรายงานพฤติการณ์ให้เลขาธิ การทราบ
โดยด่วนเพื่อดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็ให้ฟ้องร้องดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม จะต้องตั้งกรรมการขึ้นดาเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณา
หาตัวผู้รับผิดโดยด่วนด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๒๑
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน

๒๗

ส่วนราชการ............................................................................................................................................................
ประจาวันที่.......................เดือน.....................................................พ.ศ. ……….....................
รายการ
จานวนเงิน
ธนบัตร
เหรียญกษาปณ์
เช็ค..........................................ฉบับ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..........................................
.........................................
.........................................

รวมทั้งสิ้น

บาท

จานวนเงิน (ตัวอักษร) ...........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)................................................ผู้อานวยการ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงาน
ข้างต้นแล้ว จึงได้นาเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ
...................................................

...................................................

...................................................

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว
......................................................

หัวหน้าส่วนราชการศาลยุตธิ รรม/เลขาธิการ
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว
เมื่อวันที่...................เดือน.....................................................พ.ศ. .....................
ลงชื่อ..............................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
๒๗ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

