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ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒”
๑

ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ค ณะตุ ลาการศาลรัฐธรรมนู ญมีอํานาจตีความ และวินิจฉัยปญั หา
เกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิเกียวกับการงบประมาณทีมิได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี ให้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และทีแก้ไขเพิมเติม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีทเกี
ี ยวข้องโดยอนุโลม
ข้อ ๕ ในระเบียบนี
“งบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายทีได้รบั การอุดหนุ นตามที
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยเพิมเติ ม และรายจ่ า ยทีได้ ร ับ อนุ ม ัติใ ห้ใ ช้จ่ า ยจากเงิน รายรับ ของสํ า นั ก งานศาล
รัฐธรรมนูญ
“เงิน รายรับ ” หมายความว่ า งบประมาณ และเงิน อืนใดทีสํ า นั ก งานศาล
รัฐธรรมนูญได้รบั อนุญาตให้เก็บไว้ใช้จา่ ยโดยไม่ตอ้ งนําส่งคลัง
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายทีกําหนดให้มี
การใช้จา่ ยจากงบประมาณรายจ่ายปี ปจั จุบนั และงบประมาณรายจ่ายปีถดั ไปด้วย
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ๓๗ ก หน้า ๕๐ วันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒
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“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
“ประธาน” หมายความว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หมวด ๑
การจัดทําและการเสนองบประมาณ

ข้อ ๖ ให้สํานักงานมีหน้ าทีจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอขอ
อนุ ม ตั ิต่ อ คณะตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพือประธานเสนองบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี ต่ อ
คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนธันวาคมก่อนเริมต้นปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๗ การจัดทําคําของบประมาณในแต่ละปีงบประมาณให้ประกอบด้วย
ี
งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
(๑) แผนการดําเนินงานประจําปี ทแสดงถึ
และแผนปฏิบตั งิ านจําแนกตามแผนงาน งาน โครงการ
(๒) คํ า แถลงประกอบแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี แ สดงฐานะเงิน รายรับ
งบประมาณรายจ่ายในปีทล่ี วงมาแล้ว และความสัมพันธ์ระหว่างเงินรายรับ และงบประมาณทีขอตัง
ข้อ ๘ งบประมาณรายจ่ายทีขอตังให้จําแนกตามแผนงาน งาน โครงการ เป็ น
งบประจําและงบลงทุน ดังนี
(๑) งบประจํา หมายถึง รายจ่ายทีมีลกั ษณะเป็ นค่าใช้จา่ ย ดังนี
(ก) เงินเดือน และค่าจ้างประจํา
(ข) ค่าจ้างชัวคราว
(ค) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(ง) ค่าสาธารณูปโภค
(จ) ค่าครุภณ
ั ฑ์ทมีี วงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
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(๒) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีมีลกั ษณะเป็ นค่าใช้จา่ ย ดังนี
(ก) ค่าครุภณ
ั ฑ์ทมีี วงเงินแต่ละรายการเกิน ๕,๐๐๐ บาท
(ข) ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
รายจ่ายงบลงทุนทีจะต้องก่อหนีผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี ให้กําหนด
รายการพร้อมทังระบุจาํ นวนเงินทีจะต้องผูกพันในแต่ละปีงบประมาณให้แน่ชดั
รายจ่ายใดจะจําแนกเป็ นลักษณะใดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์จําแนกประเภท
รายจ่ายของสํานักงบประมาณ
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้เป็ นไป
ตามทีเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของประธาน

หมวด ๒
การจัดทําแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปีและการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการมีหน้าทีจัดทําแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปีในแต่ละ
ปีงบประมาณของสํานักงาน โดยจําแนกรายการและลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน
งาน โครงการ ทีกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี เสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เพือพิจารณาอนุมตั กิ ่อนเริมต้นปีงบประมาณ
การจําแนกรายจ่ายและลักษณะค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที
เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของประธาน
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินและก่อหนีผูกพันของสํานักงาน ให้กระทําได้แต่เฉพาะทีได้
กําหนดในแผนงาน งาน โครงการ และรายละเอียดทีกําหนดไว้ในแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปี
การโอนและหรือเปลียนแปลงรายจ่ายจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีทมีี ความ
จําเป็ นตามทีกําหนดไว้ในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการมีอํานาจหน้าทีจัดสรร และรับผิดชอบในการจ่ายเงินหรือ
ก่อหนีผูกพันให้เป็ นไปตามแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปี
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ข้อ ๑๓ การโอนเปลียนแปลงรายจ่ า ยทีมีผ ลเป็ น การใช้ร ายจ่ า ยเกิน กว่ า
แผนงานแต่ละแผนงานทีกําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จะกระทํามิได้เว้นแต่
จะได้รบั อนุมตั จิ ากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๔ การโอนและหรือเปลียนแปลงงาน โครงการ หรือรายการในแผนงาน
ี นการเปลียนแปลงรายจ่ายครุภณ
ั ฑ์ทมีี วงเงิน
เดียวกันเป็ นอํานาจของเลขาธิการ เว้นแต่กรณีทเป็
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรายการสิงก่อสร้างทีมีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือกรณีทมีี ผลทํา
ให้เป็ นการเพิมงานหรือโครงการขึนใหม่ ให้กระทําได้ต่อเมือได้รบั อนุ มตั จิ ากประธาน
การเปลียนแปลงรายจ่ายหรือเพิมวงเงินรายการครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้างที
ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ก่อหนีผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะรัฐมนตรี
ข้อ ๑๕ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารจัด สรร การจ่า ยเงิน การก่ อ หนี ผูก พัน และ
หลักเกณฑ์การใช้รายจ่ายทีเกียวข้องอืนให้เป็ นไปตามทีเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของประธาน
๒

ข้อ ๑๖ การเบิ ก จ่ า ยเงิน ตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี ให้
ดําเนินการให้เสร็จสินในปี งบประมาณนัน
ในกรณีมเี งินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนินการหรือเบิกจ่ายไม่ทนั ไม่ว่า
ปี งบประมาณใดให้ถอื เป็ นรายรับของสํานักงาน และในการใช้จ่ารายรับดังกล่าว ให้สํานักงาน
จัดทําเป็ นรายการค้างเบิกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือในกรณีจําเป็ นตามอํานาจ
หน้าทีของสํานักงานไว้ในแผนการใช้จา่ ยประจําปีงบประมาณถัดไป และให้ดาํ เนินการดังนี
(๑) รายการค้างเบิกซึงมีวงเงินไม่เ กินห้าล้านบาท ให้เสนอต่อประธานเพือ
พิจารณาอนุ มตั ิ
(๒) รายการค้างเบิกซึงมีวงเงินเกินห้าล้านบาท ให้เสนอต่อคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเพือพิจารณาอนุ มตั ิ

๒

ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที ๘๓ ก หน้า ๑๖ วันที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕
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หมวด ๓
การควบคุม และการรายงานผลการดําเนินงาน

ข้อ ๑๗ เมือสินสุดปี งบประมาณ ให้เลขาธิการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตลอดจนรายงานการรับและการจ่ายเงินประจําปี ทีสินสุดเพือให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมิชกั ช้า
การรายงานตามวรรคหนึง ให้จดั ทําตามแบบและวิธีการทีคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญกําหนด

ประกาศ ณ วันที ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เชาว์ สายเชือ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

