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ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ ง (๗) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สํา นัก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ จึง ออกระเบีย บไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ. ๒๕๔๓"
๑

ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี
"สํานักงาน" หมายความว่า สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
"เจ้าหน้ าที" หมายาความว่า ข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญและบุคคล
ซึงได้รบั มอบหมายและแต่งตังตามระเบียบนีให้ปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีของสํานักงาน
"ผูป้ ฏิบตั งิ าน" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลทีประธานศาลรัฐธรรมนู ญ
หรือเลขาธิการแต่งตัง
"ปี งบประมาณ" หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่วนั ที ๑ ตุลาคมของปี หนึงถึง
วันที ๓๐ กันยายนของปี ถดั ไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ทีถัดไปนันเป็ นชือสําหรับปีงบประมาณนัน
ั หา
ข้อ ๔ ให้ค ณะตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ มีอํา นาจตีค วามและวินิ จ ฉัย ป ญ
เกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี
ข้อ ๕ ให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญมีเงินทดรองราชการสําหรับทดรองใช้จ่าย
ตามงบประมาณรายจ่ายได้ในรายการจ่ายต่อไปนี

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที ๓๕ ก หน้า ๓ วันที ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓
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(๑) ค่ า จ้า งชัวคราว สํา หรับ ค่า จ้า งซึงไม่มีกํา หนดจ่า ยเป็ น งวดแน่ น อนเป็ น
ประจําแต่จาํ เป็ นต้องจ่ายให้ลกู จ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมือเสร็จงานทีจ้าง
(๒) ค่าตอบแทน
(๓) ค่าใช้สอย
(๔) ค่าวัสดุ
(๕) ค่าสาธารณูปโภค
(๖) ค่าครุภณ
ั ฑ์ เฉพาะทีมีราคาตํากว่า ๕,๐๐๐ บาท
(๗) งบกลาง เฉพาะที จ่ า ยเป็ นเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี ยวกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร
เงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล สําหรับการจ้างลูกจ้างซึงไม่มกี ําหนดจ่ายค่าจ้างเป็ น
งวดแน่นอนเป็ นประจําแต่จาํ เป็ นต้องจ่ายค่าจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมือเสร็จงานทีจ้าง
ข้อ ๖ ในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษ ประธานศาลรัฐธรรมนู ญจะอนุ ญาตให้สํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนู ญมีเงินทดรองราชการ สําหรับค่าใช้จ่ายในรายการอืนเป็ นเฉพาะเรือง นอกจากที
กําหนดไว้ในข้อ ๕ ก็ได้
ข้อ ๗ เงินทดรองราชการจะนําไปจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากทีกําหนดไว้
ในข้อ ๕ หรือข้อ ๖ มิได้
ข้อ ๘ ให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญมีเงินทดรองราชการเป็ นจํานวน ๕๐,๐๐๐
บาท โดยให้เก็บรักษาไว้ ณ ทีทําการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๙ ให้ผู้เบิกเงินทดรองราชการปฏิบตั ิใ ห้เ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ การจ่ า ยเงิน ทดรองราชการ ให้มีใ บสํ า คัญ คู่ จ่ า ยไว้เ ป็ น หลัก ฐาน
เพือประโยชน์ในการตรวจสอบและเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายเพือชดใช้เงินทดรองราชการ
การปฏิบตั ิเกียวกับใบสําคัญคู่จ่าย ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายโดยอนุ โลม

ห น้ า | ๑๖๒
ข้อ ๑๑ ในกรณีทหมดความจํ
ี
าเป็ นต้องใช้เงินทดรองราชการให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด นําเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวัน
ข้อ ๑๒ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และทะเบียนต่ าง ๆ ทีใช้เกียวกับเงินทดรอง
ราชการ และวิธใี ช้ ให้เป็ นไปตามสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญกําหนด

ประกาศ ณ วันที ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ประเสริฐ นาสกุล
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

