เอกสารหมายเลข 3
ขัน้ ตอนกำรปฏฺบตั งิ ำน (Work Flow) กระบวนกำรยืมเงินงบประมำณ
งำนกำรเงิน กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
เพื่อควบคุมกำรยืมเงินของทำงรำชกำรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

1

วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
1. รับเอกสารการยืมเงินจากผู้มีหน้าที่รับเอกสาร

รับเอกสารการยืมเงิน

2

ไม่ถกู ต้อง

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
2 นาที

สุดารัตน์

เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง
- เอกสารการขออนุมัติยมื เงิน

2. ตรวจสอบแหล่งเงินที่ใช้

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการยืมเงิน

15 นาที สุดารัตน์

- บันทึกขออนุมัติยมื เงิน

ตรวจสอบเอกสาร

- สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ

การยืมเงินงบประมาณ

- แผนงาน / โครงการ /
แหล่งเงินประมาณที่ใช้ รหัสงบประมาณ
- ขออนุมัติไปราชการ หนังสือเชิญ

ถูกต้อง

ประชุม ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

3

1. เสนอเอกสารการยืมที่ถกู ต้อง ครบถ้วน
เสนอ

1-2 วัน

สุดารัตน์

ให้ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

- สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- แผนงาน / โครงการ /

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

แหล่งเงินประมาณที่ใช้ รหัสงบประมาณ
- ขออนุมัติไปราชการ หนังสือเชิญ

ส่งคืนเจ้าหน้าที่
ผู้ยืมเงิน

4

ประชุม ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
1.บันทึกข้อมูลการยืมเงินในระบบ

บันทึกข้อมูลในระบบ

10 นาที สุดารัตน์

GFMIS Webonline

GFMIS Webonline

- วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ

- แผนงาน / โครงการ /
แหล่งเงินประมาณที่ใช้ รหัสงบประมาณ

- รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก

- ขออนุมัติไปราชการ หนังสือเชิญ

- จานวนเงิน
ไม่อนุมัติ

1. พิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อนุมัติ
6
เจ้าหน้าที่เขียนเช็ค

ประชุม ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
1-2 วัน

สุดารัตน์

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

แนนเอกสารการยืมเงินที่ถกู ต้อง ครบถ้วน

ในระบบ GFMIS Webonline

ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ

การเบิกเงินจากคลังในระบบ

อนุมัติแล้ว

GFMIS Webonline
1. นาเอกสารการยืมเงินงบประมาณที่ได้รับ

ส่งเอกสารที่อนุมัติแล้วให้

- บันทึกขออนุมัติยมื เงิน
- สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ

- รหัสบัญชี ตามผังบัญชีของ ระบบ GFMIS

5

- บันทึกขออนุมัติยมื เงิน

3 นาที

สุดารัตน์

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

อนุมัติแล้ว ส่งให้ผู้รับผิดชอบ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

ด้านการเขียนเช็คต่อไป

ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว

ลำดับ

ผังกระบวนกำร

7

วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

- รับเอกสารการยืมเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

1 นาที

ชัยณรงค์

เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง
- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ
ในระบบ GFMIS Webonline

รับเอกสารจาก จนท.

- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ

ด้านการยืมเงิน

อนุมัติแล้ว
8

- ตรวจสอบเอกสารขอยืมเงิน ชื่อผู้ยมื จานวนเงิน
-ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน
-ตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS

5 นาที

ชัยณรงค์

แหล่งเงินที่ยมื ถูกต้อง

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

- ตรวจดูวนั ที่ และจานวนเงินเข้าบัญชี ใน KTB online

ในระบบ GFMIS Webonline

- ตรวจสอบจานวนเงินที่ส่งเบิกในระบบ GFMIS Webonline

- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ

Webonline

ถูกต้อง

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

อนุมัติแล้ว
ไม่ถกู ต้อง

9

-บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมฎีกา
ลงทะเบียนคุมฏีกา

1 นาที

ชัยณรงค์

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

บันทึกข้อมูลรายละเอียดการยืมเงิน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

วันที่เงินเข้า ชื่อผู้ยมื สัญญายืมที่ จานวนเงิน

ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว

10

จัดพิมพ์รายละเอียดประกอบการเขียนเช็คเงินยืม

1 นาที

ชัยณรงค์

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน

- เลขที่เช็ค สัญญายืมที่ ชื่อผู้ยมื จานวนเงิน

เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน

เขียนรายละเอียดการจ่ายเช็คในสมุดคุมการเขียนเช็ค

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

จัดทารายละเอียดการเขียนเช็ด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ
ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว

11

- เขียน/พิมพ์ เช็คตามรายละเอียดที่จดั ทาไว้

1 นาที

ชัยณรงค์

ในสมุดคุมการเขียนเช็ค ลงในเล่มเช็ค

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน
เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน

เขียนเช็ค

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ
ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค
- เสนอหัวหน้างานการเงิน /หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

12

ลงนามในสมุดคุมการเขียนเช็ค
- เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในเล่มเช็ค
เสนอผู้มีอานาจลงนาม

1-2 วัน

ชัยณรงค์

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน
เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน
- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ
ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค

ลำดับ

ผังกระบวนกำร

วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน

13

-ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ตรวจสอบ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
1 นาที

ชัยณรงค์

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน

ของลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในสมุดคุม

เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน

การจ่ายเช็คและเล่มเช็ค

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

ความถูกต้องและครบถ้วน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

ของลายมือชื่อผู้มีอานาจ

ในระบบ GFMIS Webonline

ลงนามในเล่มเช็ค
ครบถ้วน

เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง

- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ

ไม่ครบถ้วน

อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค

14

- ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จา่ ยเช็คต่อไป

1 นาที

ชัยณรงค์

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน
เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน
- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

ส่งมอบให้ จนท.

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

ผู้มีหน้าที่จา่ ยเช็คต่อไป

ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค

15

1.รับเอกสารการเบิกจ่ายพร้อมเช็คตามประเภทของเงิน

5 นาที

สุพรรณี

2.แนบเช็คกับเอกสารเบิกจ่ายให้ถกู ต้องตรงกัน

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน
เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน
- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

รับเอกสารพร้อมเช็คจากจนท.
ผู้รับผิดชอบด้านการเขียนเช็ค

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ
ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค

16

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนยอดเงินในเช็คให้ถกู ต้อง

15 นาที

สุพรรณี

ตรงกันกับเอกสารเบิกจ่าย

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน
เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน
- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

ตรวจสอบ
ยอดเงินในเช็ค
กับเอกสาร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ
ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ

ถูกต้อง

ไม่ถกู ต้อง

อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค
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1.ตรวจสอบวันที่ที่ต้องการใช้เงินยืมของจนท .

ดาเนินการจ่ายเช็คเงินยืมราชการ

30 นาที

สุพรรณี

เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน

2.ต้องทาการจ่ายเช็คเงินยืมก่อนมีการเดินทางไปราชการ ,

เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน

จัดกิจกรรม,ประชุม,อบรม ก่อน 1 วันทาการ

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

3.แจ้งผู้ยมื เงินเพือ่ มารับเช็คให้ทันตามกาหนดเวลา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ

4.จ่ายเช็คเงินยืมพร้อมลงวันที่ครบกาหนดส่งใช้เงินยืม

ในระบบ GFMIS Webonline

ในสัญญายืมเงินทุกครั้ง

- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค

ลำดับ
18

ผังกระบวนกำร

วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
1.ประทับตราจ่ายเงินแล้วพร้อมชื่อผู้จา่ ยและวันที่

ส่งเอกสารให้ผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชี

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง
20 นาที สุพรรณี
เอกสารรายละเอียดประกอบการเขียน

ที่ทาการจ่ายในสัญญายืมเงินให้เรียบร้อย

เช็คเงินยืม และเอกสารการยืมเงิน

2.ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กบั งานบัญชีเพือ่ ทาการ

- เอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ 02)

บันทึกบัญชีต่อไป

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้อฯ
ในระบบ GFMIS Webonline
- เอกสารการขอยืมเงินที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
- สมุดคุมการเขียนเช็คและเล่มเช็ค

รวมระยะเวลาประมาณ

7 วัน 52 นาที

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

ระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง ใหเ หมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal
Management Information System)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัตวิ ิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กําหนดระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐
(๒) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๕) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๖) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๗) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๘) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐
(๙) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๑๐) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
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บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หนวยงานผูเบิก” หมายความถึง สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน
รัฐ วิส าหกิ จ กรุ งเทพมหานคร เมือ งพัท ยา หน วยงานขององคก รที่ จั ดตั้ ง ขึ้น ตามบทบัญ ญั ติข อง
รัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ตองไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายและ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทา และใหหมายความรวมถึงสวนราชการประจําจังหวัดดวย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
“ผูวาราชการจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอในทองที่ซึ่งมีสํานักงานคลังจังหวัด
ณ อําเภอ ตั้งอยูดวย
“สํานักงานคลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอดวย
“คลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึง คลังจังหวัด (อําเภอ) ดวย
“คลัง” หมายความวา บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย
“กองคลัง” ใหหมายความรวมถึง ฝายการเงิน หรือหนวยงานผูเบิกอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงาน
ในลักษณะเชนเดียวกันดวย
“ผูอํานวยการกองคลัง” ใหหมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผูดํารงตําแหนงอื่นใด
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงินหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งปฏิบัติงาน
ในลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่รับจายเงินของสวน
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคดวย
“สํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน ” ใหหมายความรวมถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคดวย
“งบรายจาย” หมายความวา งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับหรือเจาหนี้
ตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว
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“เงินยืม” หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจายหรือ
เงินนอกงบประมาณ
“ตูนิรภัย” หมายความวา กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงิน
ของทางราชการ
“เงิน รายไดแ ผน ดิน ” หมายความวา เงิน ทั้งปวงที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปน
กรรมสิท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บัง คั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรือ นิ ติ เ หตุ แ ละกฎหมายว า ด ว ย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณบัญญัติไมใหสวนราชการนั้นนําไปใชจายหรือหักไว
เพื่อการใด ๆ
“เงินเบิกเกินสงคืน” หมายความวา เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลว
แตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอนสิ้นปงบประมาณหรือ
กอนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป
“เงินเหลือจายปเกาสงคืน” หมายความวา เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลัง
ไปแลว แต ไมไ ดจ ายหรื อจา ยไมห มด หรือ จา ยไปแลวแตถู กเรีย กคื น และไดนํ าสง คลั งภายหลั ง
สิ้นปงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ
นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน
“ระบบ” หมายความวา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร
โดยตรง หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร
“ขอมูลหลักผูขาย” หมายความวา ขอมูลของหนวยงานผูเบิกหรือเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
เกี่ย วกับ ชื่ อ ที่อ ยู เลขประจํา ตัวประชาชน เลขประจําตั วผูเ สีย ภาษี ชื่ อและเลขที่ บัญชี ธนาคาร
เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชําระเงิน หรือขอมูลอื่นใดที่จําเปนแลวแตกรณี เพื่อใชสําหรับการรับเงิน
ขอเบิกจากคลัง
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
ความทั่วไป
ขอ ๖ บรรดาแบบพิม พ เอกสาร ทะเบีย นคุม รายงาน ที่ ใ ชใ นการเบิ กเงิ น จากคลั ง
การรั บ - จ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส ง คลั ง ตลอดจนวิ ธี ใ ช ใ ห เ ป น ไปตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๗ ในกรณีที่สวนราชการมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหกระทรวงการคลัง
เปนผูวินิจฉัย และในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวง
หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แลวแตกรณี ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๘ การเบิ กเงิ น จากคลั ง การเก็ บรั ก ษาเงิน และการนํ าเงิน ส งคลั งของส ว นราชการ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเงิน ซึ่งไดรับความ
ตกลงจากกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
การใชงานในระบบ
ขอ ๙ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายเปน ผูมีสิทธิ
ถือบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS smart card) รหัสผูใชงาน (user name) และรหัสผาน
(password) เพื่อใชงานในระบบของหนวยงานผูเบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในระบบ และเชื่อมตอโดยตรงกับเครือขายของระบบ หรือเปน ผูมีสิทธิถือรหัส
ผูใ ชงานและรหัสผานของหนวยงานผูเบิกที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช
ชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๐ ใหผูมีสิทธิถือบัตรตามขอ ๙ ดําเนิน การขอเบิกเงิน จากคลัง การอนุมัติจายเงิ น
ใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง การนําเงินสงคลัง การบันทึกและปรับปรุงขอมูล และ
การเรียกรายงานในระบบ
ขอ ๑๑ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกจัดทําคําสั่งหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนด
บุ ค คลที่ จ ะได รั บ มอบหมาย กํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและกํ า หนดแนวทางการควบคุ ม
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การปฏิบัติงานของหนวยงานผูเบิก เพื่อเปน หลักปฏิบัติในการเขาใชงานในระบบสําหรับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและผูที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง
ขอ ๑๒ การจัดทํา แกไข อนุมัติการใช และการดําเนิน การอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรกําหนด
สิทธิการใช รหัสผูใชงาน และรหัสผาน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๓
การเบิกเงิน
สวนที่ ๑
สถานที่เบิกเงินและผูเบิกเงิน
ขอ ๑๓ หน ว ยงานผู เ บิ ก ในส ว นกลางให ส ง ข อ มู ล คํ า ขอเบิ ก เงิ น ในระบบไปยั ง
กรมบัญชีกลาง สําหรับหนวยงานผูเบิกสังกัดสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคและหนวยงานผูเบิก
ในภูมิภาคใหสงขอมูลคําขอเบิกเงินในระบบไปยังสํานักงานคลังจังหวัด
ขอ ๑๔ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายตามขอ ๙
เปนผูเบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง
สวนที่ ๒
หลักเกณฑการเบิกเงิน
ขอ ๑๕ การขอเบิกเงิน ทุกกรณีใ หระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงิน นั้น ไปจายและหามมิใ ห
ขอเบิกเงินจนกวาจะถึงกําหนด หรือใกลจะถึงกําหนดจายเงิน
เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการนั้น เทานั้น จะนําไปจายเพื่อ
การอื่นไมได
ในกรณีที่มีความจําเปน กระทรวงการคลังอาจปรับแผนการเบิกจายเงิน ของหนวยงานผูเบิก
ไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับฐานะการคลังของประเทศ โดยแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบลวงหนา
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ขอ ๑๖ หน วยงานผู เบิ ก จะจ ายเงิน หรือ ก อหนี้ ผูก พั น ได แ ต เ ฉพาะที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
การไดรับเงินจากคลังไมปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหนวยงานผูเบิกในการที่จะตองดูแล
ใหมีการจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๗ คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด ใหเบิกเงินจากงบประมาณรายจายของปนั้น
ไปจาย ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปนั้นไดทัน ใหเบิกจากเงิน
งบประมาณรายจายของปงบประมาณถัดไปได แตคาใชจายนั้นจะตองไมเปนการกอหนี้ผูกพันเกิน
งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมตั ิ และใหปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๘ คาใชจ ายเงิ น งบกลาง รายการเงิน เบี้ ยหวัด บํา เหน็จ บํา นาญ เงิน ชว ยเหลื อ
ขา ราชการ ลูก จา ง และพนั กงานของรั ฐ เงิ น สํ ารอง เงิ น สมทบ และเงิ น ชดเชยของข าราชการ
เงินสมทบของลูกจางประจํา คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ
หรือรายการอื่ น ที่กระทรวงการคลัง กําหนด ถาค างเบิก ใหนํามาเบิกจากเงิน งบกลางรายการนั้น ๆ
ของปงบประมาณตอ ๆ ไปได
ขอ ๑๙ คา ใช จ า ยตามประเภทที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนดซึ่ ง มี ลั กษณะเป น ค า ใช จ า ย
ประจํา หรือคาใชจายอื่น ๆ ใหถือวาคาใชจายนั้นเกิดขึ้นเมื่อสวนราชการไดรับแจงใหชําระหนี้ และให
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้
ขอ ๒๐ การเบิกเงินเพื่อจายชําระหนี้ผูกพันเปนเงินตราตางประเทศใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
กรณี ชํ า ระหนี้ ผู ก พั น เป น เงิ น บาท โดยให ส ว นราชการติ ด ต อ ขอซื้ อ เงิ น ตราต า งประเทศจาก
ธนาคารพาณิชยโดยตรง
ขอ ๒๑ การขอเบิกเงิน ทุกกรณี สวนราชการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองหักภาษีใ ด ๆ
ไว ณ ที่จาย ใหบันทึกภาษีเปนรายไดแผนดินไวในคําขอเบิกเงินนั้นดวย เวนแตไดมีการหักภาษีไวแลว
ขอ ๒๒ สวนราชการเจาของงบประมาณจะมอบหมายใหสวนราชการอื่น เปนผูเบิกเงิน
แทนก็ได โดยใหถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
สวนที่ ๓
วิธีการเบิกเงิน
ขอ ๒๓ การเบิกเงินจากคลัง ใหหนวยงานผูเบิกปฏิบัติดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑) เปดบัญชีเงิน ฝากไวกับธนาคารที่เปน รัฐ วิสาหกิจ สําหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญ ชี
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี
(๒) นําขอมูลของหนวยงานผูเบิกตาม (๑) หรือของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน สรางเปน
ขอมูลหลักผูขายในระบบ
(๓) ตรวจสอบความถู ก ต อ งครบถ ว นของคํ า ขอเบิ ก เงิ น ก อ นส ง คํ า ขอเบิ ก เงิ น ไปยั ง
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี
(๔) ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลางใหกับหนวยงานผูเบิกหรือจายเงินตรงแกเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ
ขอ ๒๔ การขอเบิกเงิน ของสวนราชการสําหรับการซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือเชา
ทรัพยสินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง สัญญาหรือขอตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแตหาพันบาทขึ้นไป
หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ใหสวนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจางเพื่อทําการ
จองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีใ หกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน ของ
สวนราชการโดยตรง
(๒) นอกจากกรณี ต าม (๑) ส ว นราชการไม ต อ งจั ด ทํ า หรื อ ลงใบสั่ ง ซื้ อ หรื อ ใบสั่ ง จ า ง
ในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการเพื่อใหสวนราชการ
จายเงิน ใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน ตอไป หรือหากสวนราชการตองการใหจายเงิน เขาบัญชีใหกับ
เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรงก็ได
การซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว อยางชาไมเกินหาวัน ทําการนับจากวัน ที่ไดตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงานถูกตอ งแลว
หรือนับจากวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย
ขอ ๒๕ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับคาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คาบริการ
ไปรษณีย โทรเลข คาบริ การสื่อ สารและโทรคมนาคม ใหกรมบั ญชีกลางจายเงิน เขาบัญชี เงิน ฝาก
ธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง
ขอ ๒๖ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับเงินสวัสดิการ คาตอบแทน หรือกรณีอื่นใด
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการเพื่อให
สวนราชการจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตอไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๒๗ เงิ น ประเภทใดซึ่ ง โดยลั ก ษณะจะต อ งจ า ยประจํ า เดื อ นในวั น ทํ า การสิ้ น เดื อ น
ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินภายในวันที่สิบหาของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
สวนที่ ๔
การเบิกเงินของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ
ขอ ๒๘ สวนราชการที่มี สํานั กงานในต างประเทศอาจสง คําขอเบิก เงิน เพื่อซื้ อเงิ น ตรา
ตางประเทศสําหรับจัดสงใหสํานักงานในตางประเทศใชจายไดทั้งจํานวน แตในกรณีที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหเบิกเปนงวด ๆ ตามความจําเปนก็ได
กรณีสํานักงานในตางประเทศยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปตามที่ไดรับจัดสรร
ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อสํารองจายเปน คาใชจายของ
สวนราชการในตางประเทศ
ขอ ๒๙ เงินที่จัดสงใหสํานักงานในตางประเทศตามขอ ๒๘ เมื่อสิ้นปงบประมาณหากมี
เงินเหลือ ใหนําสงคืนสวนราชการเจาของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นป
ในกรณีที่สํานักงานในตางประเทศมีหนี้ผูกพันเนื่องจากไดซื้อทรัพยสินหรือจางทําของไวแลว
หรือไมมีการกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองเก็บเงิน ไวจายภายหลังสิ้นป และเมื่อไดรับอนุมัติ
จากรัฐ มนตรี วา การกระทรวงการคลัง แล ว ให เ ก็บ เงิน ไว เพื่ อ จา ยสํา หรับ การนั้ น ตอ ไปได ภายใน
ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ หากมีเงิน คงเหลือ ใหนําเงิน สงคืน สวนราชการเจาของงบประมาณภายใน
สามสิบวัน นับ แตครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุ มัติไว โดยใหสวนราชการเจาของงบประมาณ
ดําเนินการเบิกหักผลักสง
ขอ ๓๐ เงินที่ไดรบั คืนจากสํานักงานในตางประเทศตามขอ ๒๙ ใหสวนราชการเจาของ
งบประมาณดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยใหเปนเงินบาท แลวนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืนโดยดวน
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หมวด ๔
การจายเงินของสวนราชการ
สวนที่ ๑
หลักเกณฑการจายเงิน
ขอ ๓๑ การจายเงิน ใหกระทําเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง กําหนดไว
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผูมีอํานาจ
ไดอนุมัติใหจายได
ขอ ๓๒ การอนุมัติการจายเงินใหเปนอํานาจของบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ หรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือผูที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเปนผูอนุมัติ
สําหรับหนวยงานนั้นก็ได
(๒) สวนราชการในราชการบริหารสว นภูมิภาค ใหเ ปน อํานาจของหัว หนาสวนราชการ
ในภูมิภาค
ขอ ๓๓ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจายเงินพรอมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจาย
หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหนางบหลักฐานการจายก็ได
ขอ ๓๔ การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ขอ ๓๕ การจาย โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน หามมิใหผูมี
หนาที่จายเงินเรียกหลักฐานการจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
ขอ ๓๖ ขาราชการ ลูกจาง หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดที่ไมสามารถมารับเงินไดดวย
ตนเอง จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทนก็ได โดยใชใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
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การจายเงินใหแกบุคคลนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้น ไมสามารถมารับเงิน
ไดดวยตนเอง จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได
การจายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรอง ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๓๗ ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่จายกํากับไวในหลักฐานการ
จายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ในกรณีที่หลักฐานการจายเปนภาษาตางประเทศ ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการในขอ ๔๑
ไวดวย และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย
ขอ ๓๘ การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบ และตองตรวจสอบ
การจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน
สวนที่ ๒
หลักฐานการจาย
ขอ ๓๙ การจายเงินของสวนราชการ ใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน ซึ่งผูรับเงิน
เปนผูออกให หรือใบรับรองการจายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐาน
การจาย
ขอ ๔๐ การจา ยเงิน โดยกรมบัญชี กลาง เพื่อ เขาบัญ ชีใ หกั บเจาหนี้หรือ ผูมีสิทธิ รับเงิ น
โดยตรง ใหใชรายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เปนหลักฐานการจาย
ขอ ๔๑ ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
(๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ขอ ๔๒ กรณีสวนราชการจายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรับเงินได ใหผูรับเงินลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใชเปนหลักฐานการจาย
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ขอ ๔๓ กรณีขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการจายเงินไป โดยไดรับใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งมีรายการไมครบถวนตามขอ ๔๑ หรือซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน ได
ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น ทําใบรับรองการจายเงิน เพื่อนํามาเปน เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
ตอสวนราชการ และเมื่อมีการจายเงินแลว ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อ
ในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐานการจาย
ในกรณีที่ไดรับใบเสร็จรับเงินแลว แตเกิดสูญหาย ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรับเงิน
รับรองเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได
ในกรณี ที่ไม อาจขอสํา เนาใบเสร็จ รับเงิน ตามวรรคสองได ใหข าราชการหรื อลูก จา งนั้ น
ทําใบรับรองการจายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณที่สูญหายหรือไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได
และรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจาย แมพบภายหลังจะไมนํามาเบิกจายอีก แลวเสนอ
ผูบังคั บบัญ ชาตั้ งแต ชั้น อธิ บดีห รือตํ าแหนงเที ยบเทาขึ้ น ไปสําหรั บสว นราชการในราชการบริหาร
สวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค แลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหใชใบรับรองนั้นเปนหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได
และเมื่อมีการจายเงินแลว ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น
เพื่อเปนหลักฐานการจาย
ขอ ๔๔ กรณี ห ลั ก ฐานการจ า ยของส ว นราชการสู ญ หาย ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก าร
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๔๕ หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจาย ใหใชวิธี
ขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
ขอ ๔๖ ใหสวนราชการเก็บรัก ษาหลักฐานการจายไว ใ นที่ปลอดภัย มิใ หสูญ หายหรื อ
เสียหายได ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลวใหเก็บอยางเอกสารธรรมดาได
สวนที่ ๓
วิธีปฏิบัติในการจายเงิน
ขอ ๔๗ การจายเงินใหจายเปนเช็ค ยกเวนกรณีที่จายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษา
ไวเปนเงินสด หรือการจายเงินใหแกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด
หรือการจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวาหาพันบาท จะจายเปนเงินสดก็ได
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การจายเงินผานธนาคารหรือดวยวิธีอื่นใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๔๘ การเขียนเช็คสั่งจายเงินใหปฏิบัติดังนี้
(๑) การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือเชา
ทรัพยสิน ใหออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก
และขีดครอมดวย
(๒) การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (๑) ใหออกเช็คสั่งจาย
ในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” และจะขีดครอมหรือไมก็ได
(๓) ในกรณีสั่งจายเงินเพื่อขอรับเงิน สดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาที่การเงิน
ของสวนราชการ และขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด
หามลงลายมือชื่อสั่งจายในเช็คไวลวงหนา โดยยังมิไดมีการเขียนหรือพิมพชื่อผูรับเงิน วันที่
ที่ออกเช็ค และจํานวนเงินที่สั่งจาย
ขอ ๔๙ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวเลขและตัวอักษรใหเขียนหรือพิม พ
ใหชิดเสน และชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีชองวาง
ที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได และใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวน
จนชิดคําวา “หรือผูถือ” โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได
หมวด ๕
การเบิกจายเงินยืม
ขอ ๕๐ สัญญาการยืม เงิน สัญญาวางหลักทรัพย และสัญญาค้ําประกัน ใหเปน ไปตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๕๑ ใหผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามขอ ๓๒ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินยืมดวย
ขอ ๕๒ การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงิน และผูมีอํานาจได
อนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแลวเทานั้น
ขอ ๕๓ การยืมเงินของผูยืมที่ไมมีเงินใด ๆ ที่สวนราชการผูใหยืมจะหักสงใชคืนเงินยืมได
ใหสวนราชการผูใหยืมกําหนดใหผูยืมนําหลักทรัพยมาวางเปนประกันพรอมทั้งทําสัญญาวางหลักทรัพย
หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันไวตอสวนราชการผูใหยืม
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ขอ ๕๔ การอนุมัติใหยืม เงิน เพื่อใชในราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใ หยืมเฉพาะ
เทาที่จําเปน และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเมื่อผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิ้นไปกอน
ขอ ๕๕ การจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ใหสวนราชการกระทําไดเฉพาะเพื่อใชจาย
ในการดําเนิน งานตามวัตถุป ระสงคของเงิ นนอกงบประมาณประเภทนั้ น หรือกรณีอื่ น ซึ่งจําเป น
เรงดวนแกราชการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืมนั้น
ขอ ๕๖ สัญญาการยืมเงินใหจัดทําขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผูยืม ไดรับเงินตามสัญญาการยืม
แลว ใหลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พรอมกับมอบใหสวนราชการผูใหยืมเก็บ
รักษาไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ
ขอ ๕๗ กรณีที่ตองจายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการที่ติดตอคาบเกี่ยวจากปงบประมาณ
ปจจุบันไปถึงปงบประมาณถัดไป ใหเบิกเงิน ยืมงบประมาณในปปจจุบัน โดยใหถือวาเปน รายจาย
ของงบประมาณปปจจุบัน และใหใชจายเงินยืมคาบเกี่ยวปงบประมาณถัดไป ดังตอไปนี้
(๑) เงินยืมสําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหใชจายไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวัน
เริ่มตนปงบประมาณใหม
(๒) เงิน ยืม สํ าหรั บปฏิบัติ ราชการอื่น ๆ ให ใ ช จายไดไ มเ กิน สามสิ บวัน นับ แตวั น เริ่ ม ต น
ปงบประมาณใหม
ขอ ๕๘ การเบิก เงิ น เพื่ อ จา ยเปน เงิ น ยื ม ใหแ ก บุ คคลใดในสั งกั ด ยื ม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ราชการ
ใหกระทําไดเฉพาะงบรายจายหรือรายการดังตอไปนี้
(๑) รายการคาจางชั่วคราว สําหรับคาจางซึ่งไมมีกําหนดจายเปน งวดแนน อนเปน ประจํา
แตจําเปนตองจายใหลูกจางแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง
(๒) รายการคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
(๓) รายการคาสาธารณูปโภค เฉพาะคาบริการไปรษณียโทรเลข
(๔) งบกลาง เฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราวซึ่งไมมีกําหนดจายคาจางเปนงวดแนนอน
เปนประจํา แตจําเปนตองจายแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง
(๕) งบรายจายอื่น ๆ ที่จายในลักษณะเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓)
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ขอ ๕๙ การจายเงินยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรใหจาย
ไดสําหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไมเกินเกาสิบวัน หากมีความจําเปนจะตองจายเกินกวากําหนดเวลา
ดังกลาว สวนราชการจะตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
ขอ ๖๐ ให ผู ยืม ส ง หลั ก ฐานการจ า ยและเงิ น เหลื อ จา ยที่ ยืม ไป (ถา มี ) ภายในกํา หนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือ
ธนาณัติ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแก
สวนราชการผูใหยืมภายในสิบหาวันนับจากวันกลับมาถึง
(๓) การยืม เงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสงแกสวนราชการผูใ หยืม
ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน
ในกรณีที่ผูยืม ไดสงหลัก ฐานการจาย เพื่อส งใชคืน เงิน ยืม แลวมีเหตุตองทักทวง ใหสว น
ราชการผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายในสิบหาวัน
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
สวนราชการผูใหยืมทราบ ใหสวนราชการผูใหยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือวาผูยืม
ยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น
ขอ ๖๑ เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายที่ยืม (ถามี) ใหเจาหนาที่ผูรับ
คืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบสําคัญตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน
ขอ ๖๒ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิไดชําระคืนเงินยืม ใหเสร็จสิ้นไว
ในที่ปลอดภัยอย าใหสูญ หายและเมื่อผู ยืม ไดชํ าระคืน เงิน ยืม เสร็จสิ้น แลวให เก็บรัก ษาเชน เดียวกั บ
หลักฐานการจาย
ขอ ๖๓ ในกรณีที่ผู ยืม มิ ไดชํ าระคืน เงิ น ยืม ภายในระยะเวลาที่กํา หนด ใหผูอํ านวยการ
กองคลังเรียกใหชดใชเงินยืม ตามเงื่อนไขในสัญญาการยืม เงินใหเสร็จสิ้น ไปโดยเร็ว อยางชาไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันครบกําหนด
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ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหผูอํานวยการกองคลังรายงานใหหัวหนาสวนราชการ
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงิน
ตอไป
หมวด ๖
การรับเงินของสวนราชการ
สวนที่ ๑
ใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๖๔ ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหมีสําเนาเย็บติดไว
กับเลมอยางนอยหนึ่งฉบับหรือตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ใบเสร็จรับเงินที่ออกดวยคอมพิวเตอรใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๖๕ ใบเสร็จรับเงิน ใหพิม พหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับ ใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับ
ขอ ๖๖ ใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ และตรวจสอบไดวา
ไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ใหหนวยงานใด หรือ
เจาหนาที่ผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปใด
ขอ ๖๗ การจายใบเสร็จรับเงิน ใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงินใหพิจารณาจาย
ในจํานวนที่เหมาะสมแกลักษณะงานที่ปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย
ขอ ๖๘ ใบเสร็จรับเงินเลมใด เมื่อไมมีความจําเปนตองใช เชน ยุบเลิกสํานักงานหรือไมมี
การจัดเก็บเงิน ต อไปอีก ใหหัว หนา หน วยงานที่ รับใบเสร็จ รับเงิน นั้ น นํา สงคื น ส วนราชการที่ จา ย
ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยดวน
ขอ ๖๙ เมื่อสิ้น ปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงิน ไปดําเนิน การ
จัดเก็บเงิน รายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และไดใชใ บเสร็จรับเงิน
ไปแลวเลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป
ขอ ๗๐ ใบเสร็จรั บเงิ น เล ม ใดสํ าหรั บรับ เงิน ของป งบประมาณใด ใหใ ช รับเงิน ภายใน
ปงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปงบประมาณใหม ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช
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ใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินได
อีกตอไป
ขอ ๗๑ หามขูดลบเพื่อแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงินในใบเสร็จรับเงิน
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน
โดยใหผูรับเงิน ลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้น ไว หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลว
ออกฉบับใหม โดยใหนําใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม
ขอ ๗๒ ใหสวนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ยังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหายหรือเสียหายได และเมื่อไดตรวจสอบแลวใหเก็บไว
อยางเอกสารธรรมดาได
สวนที่ ๒
การรับเงิน
ขอ ๗๓ การรับเงินใหรับเปนเงินสด เวนแตการรับเปนเช็ค ดราฟท หรือตราสารอยางอื่น
หรือโดยวิธีอื่นใด ใหปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๗๔ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ใหสวนราชการซึ่งมีหนาที่จัดเก็บ หรือรับชําระเงินนั้น
ออกใบเสร็จรับเงิน ใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง เวนแตเปนการรับชําระเงินคาธรรมเนียมที่มีเอกสารของ
ทางราชการระบุจํานวนเงิน ที่รับชําระอันมีลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกลาว
จะตองมีการควบคุมจํานวนที่รับจายทํานองเดียวกัน กับใบเสร็จรับเงิน หรือเปนการรับเงินตามคําขอ
เบิกเงินจากคลัง
ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ตั้งสํานักงานปกติ
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง
ขอ ๗๕ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดที่มีการ
รับชําระเปนประจําและมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภท
นั้นก็ได
ขอ ๗๖ ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงิน
เงิน ประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน ในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น
ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเปนรายการเดียวในระบบก็ไดโดยใหแสดงรายละเอียดวาเปน
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เงิ น รั บ ตามใบเสร็ จ เลขที่ ใ ดถึ ง เลขที่ ใ ดและจํ า นวนเงิ น รวมรั บ ทั้ ง สิ้ น เท า ใดไว ด า นหลั ง สํ า เนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลวใหบันทึกขอมูลการรับ
เงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป
ขอ ๗๗ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับ
พรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสงตอเจาหนาที่การเงิน ของ
สวนราชการนั้น
ขอ ๗๘ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร จากหัวหนา
สวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวใ น
ระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม
เมื่ อ ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งตามวรรคหนึ่ ง แล ว ให ผู ต รวจแสดงยอดรวมเงิ น รั บ
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อ
กํากับไวดวย
หมวด ๗
การเก็บรักษาเงินของสวนราชการ
สวนที่ ๑
สถานที่เก็บรักษา
ขอ ๗๙ ให ส ว นราชการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ที่ จั ด เก็ บ หรื อ ได รั บ ไว ใ นตู นิ ร ภั ย ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นที่
ปลอดภัยของสวนราชการนั้น
ขอ ๘๐ ตู นิ ร ภั ย ให มี ลู ก กุ ญ แจอย า งน อ ยสองสํ า รั บ แต ล ะสํ า รั บ ไม น อ ยกว า สองดอก
แตไมเกินสามดอกโดยแตละดอกตองมีลักษณะตางกัน โดยสํารับหนึ่งมอบใหกรรมการเก็บรักษาเงิน
สวนสํารับที่เหลือใหนําฝากเก็บรักษาไวในลักษณะหีบหอ ณ สถานที่ ดังนี้
(๑) สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง สําหรับสวนราชการ ในราชการ
บริหารสวนกลาง
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(๒) หองเก็บเงินคลังใน ของสํานักงานคลังจังหวัด สําหรับสวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคและสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ขอ ๘๑ สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคแหงใดโดยปกติไมมีการเก็บรักษาเงิน
หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินเปนครั้งคราว หรือกรณีที่สวนราชการ มีการเก็บรักษาเงินเปน
จํานวนมาก ซึ่งเห็นวาการเก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยของสวนราชการนั้น จะไมปลอดภัย จะนําเงินฝาก
เก็บรักษาไว ณ สํานักงานคลังจังหวัด ในลักษณะหีบหอตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดก็ได
สวนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๘๒ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง ระดับสามหรือ
เทียบเทาขึ้นไปในสวนราชการนั้นอยางนอยสองคนเปนกรรมการเก็บรักษาเงินของสวนราชการนั้น
ขอ ๘๓ ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน ถือลูกกุญแจตูนิรภัยคนละหนึ่งดอกในกรณีที่ตูนิรภัย
มีลูกกุญแจสามดอก และมีกรรมการเก็บรักษาเงิน สองคน ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน ถือลูกกุญแจ
คนละดอก สวนลูกกุญแจที่เหลือใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะมอบใหกรรมการเก็บรักษา
เงินผูใดถือลูกกุญแจนั้น
ในกรณีที่มีหองมั่น คงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจหองมั่น คงหรือกรงเหล็กใหนําความ
ในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘๔ ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาแตงตั้งขาราชการตามนัยขอ ๘๒ ปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนใหครบจํานวน
การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน จะแตงตั้งไวเปนการประจําก็ได
ขอ ๘๕ ในการสงมอบและรับมอบลูกกุญแจระหวางกรรมการเก็บรักษาเงิน กับผูปฏิบัติ
หนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ใหบุคคลดังกลาวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษา
ไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับ
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไวในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันนั้นดวย
ขอ ๘๖ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงิน แทน ตองเก็บ
รั ก ษาลู ก กุ ญ แจไว ใ นที่ ป ลอดภั ย มิ ใ ห สู ญ หายหรื อ ให ผู ใ ดลั ก ลอบนํ า ไปพิ ม พ แ บบลู ก กุ ญ แจได
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หากปรากฏว า ลูก กุ ญ แจสู ญ หาย หรื อมี ก รณี สงสั ย ว าจะมี ผู ปลอมแปลงลู ก กุญ แจ ให รี บ รายงาน
ใหหัวหนาสวนราชการทราบเพื่อสั่งการโดยดวน
ขอ ๘๗ ห า มกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น หรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น แทน
มอบลูกกุญแจใหผูอื่นทําหนาที่กรรมการแทน
สวนที่ ๓
การเก็บรักษาเงิน
ขอ ๘๘ ใหกองคลังหรือสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค แลวแตกรณี จัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน
ในกรณีที่วันใดไมมีรายการรับจายเงิน จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้น
ก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย
รายงานเงินคงเหลือประจําวันใหเปนไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๘๙ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน สงมอบใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน เมื่อปรากฏวาถูกตองแลว ใหเจาหนาที่การเงินนําเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็ บ รั ก ษาในตู นิ ร ภั ย และให ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทุ ก คนลงลายมื อ ชื่ อ ในรายงานเงิ น คงเหลื อ
ประจําวันไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙๐ รายงานเงิน คงเหลือประจําวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดลงลายมือชื่อ แลว
ใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงินเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อทราบ
ขอ ๙๑ ในกรณีที่ปรากฏวาเงินที่ไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนเงินซึ่งแสดงไว
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจาหนาที่การเงินผูนําสงรวมกัน
บัน ทึกจํานวนเงิน ที่ตรวจนับไดนั้น ไวใ นรายงานเงิน คงเหลือประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนพรอมดวยเจาหนาที่การเงินผูนําสง แลวนําเงินเก็บรักษาในตูนิรภัย และใหกรรมการ
เก็บรักษาเงินรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๙๒ เมื่ อนํ าเงิ น และเอกสารแทนตั วเงิน เก็บ ในตู นิร ภัย เรี ย บร อยแลว ให ก รรมการ
เก็บรักษาเงินใสกุญแจใหเรียบรอย แลวลงลายมือชื่อบนกระดาษปดทับ หรือประจําตราครั่งของกรรมการ
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เก็บรักษาเงินแตละคนไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัย ในลักษณะที่แผนกระดาษปดทับหรือตราประจําครั่ง
จะตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัย
ในกรณีที่ตูนิรภัยตั้งอยูในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก การลงลายมือชื่อบนกระดาษปดทับ หรือ
การประจําตราครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงิน จะกระทําที่ประตูหองมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแหงเดียว
ก็ได
ขอ ๙๓ ในวัน ทําการถัดไป หากจะตองนําเงิน ออกจาย ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
มอบเงิน ที่เก็บรักษาทั้งหมดใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงิน แลวแตกรณี รับไปจาย
โดยใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงิน แลวแตกรณี ลงลายมือชื่อรับเงิน ไวใ นรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไปจาย
ขอ ๙๔ การเปดประตูหองมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูนิรภัยใหกรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญ แจ ลายมือ ชื่ อ บนแผ น กระดาษป ด ทั บ หรือ ตราประจํ าครั่ ง ของกรรมการเก็ บ รั กษาเงิ น
เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได
หากปรากฏวาแผนกระดาษปดทับหรือตราประจําครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงินอยูในสภาพ
ไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณอื่นใดที่สงสัยวาจะมีการทุจริตใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการนั้นทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการโดยดวน
หมวด ๘
การนําเงินสงคลังและฝากคลัง
ขอ ๙๕ เงิ น ที่ เ บิ กจากคลั ง ถ า ไมไ ด จ า ยหรื อ จ า ยไม ห มด ให ส ว นราชการผูเ บิ ก นํ า ส ง
คืนคลังภายในสิบหาวันทําการ นับจากวันรับเงินจากคลัง
ในกรณีที่ สวนราชการมีการรั บคืน เงิน ที่ได จายไปแลว ใหนํา สงคื น คลั งภายในสิบห าวั น
ทําการนับจากวันที่ไดรับคืน
ขอ ๙๖ การนําเงินสงคลัง ถานําสงกอนสิ้นปงบประมาณหรือกอนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน
ที่กันไวเบิกเหลื่อมป ใหสวนราชการนําสงเปนเงินเบิกเกินสงคืน แตถานําสงภายหลังกําหนดดังกลาว
ใหนําสงเปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน
ขอ ๙๗ เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ ใหนําสงหรือ นําฝากคลัง
ภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี้
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(๑) เช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงิน ใหนําสงหรือนําฝากในวัน ที่ไดรับหรืออยางชาภายใน
วันทําการถัดไป
(๒) เงินรายไดแผน ดิน ใหนําสงอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง แตถาสวนราชการใด มีเงิน
รายไดแ ผน ดิน เก็บรักษาในวัน ใดเกิน หนึ่งหมื่น บาท ก็ใ หนําเงิน สงโดยดวนแตอยางชาตองไมเกิน
สามวันทําการถัดไป
(๓) เงินเบิกเกินสงคืน หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน ใหนําสงภายในสิบหาวันทําการ นับจาก
วันรับเงินจากคลังหรือนับจากวันที่ไดรับคืน
(๔) เงินนอกงบประมาณ ใหนําฝากคลังอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง แตสําหรับเงินที่เบิกจากคลัง
เพื่อรอการจาย ใหนําฝากคลังภายในสิบหาวันนับจากวันรับเงินจากคลัง
ขอ ๙๘ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๙ เปนผูนําเงินสงคลัง
ขอ ๙๙ วิธี ก ารนํ าเงิ น ส ง คลัง หรื อ ฝากคลั ง ใหห น ว ยงานผู เ บิ ก ในส ว นกลาง หรื อ ใน
สวนภูมิภาคจัดทําใบนําฝากเงิน พรอมทั้งนําเงินสด เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน ฝากเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกรมบัญ ชีก ลาง หรือ ของสํา นักงานคลัง จังหวัด แลวแตก รณี โดยปฏิบัติ ตามวิธี การ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๐๐ หนวยงานผูเบิกที่ใชวิธีการเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบหรือวิธีการอื่น ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๙
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
ขอ ๑๐๑ สวนราชการใดไดกอหนี้ผูกพันไวกอ นสิ้น ปงบประมาณ โดยการซื้อทรัพยสิน
จา งทํ าของ หรือ เช า ทรั พย สิน ที่ มีใ บสั่ งซื้ อ ใบสั่ง จา งหรื อสั ญญาหรื อข อตกลงและมี ว งเงิน ตั้ง แต
หาหมื่น บาทขึ้น ไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กรณีที่ไมสามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ไดทัน
สิ้น ป งบประมาณ ใหถื อ วา ใบสั่ง ซื้ อหรื อ ใบสั่ ง จา งหรื อ สั ญญาหรื อ ข อตกลงที่ ไ ดจั ด ทํา หรื อลงไว
ในระบบเปนการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตอไปไดอีกเปนเวลาหกเดือนนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ในกรณี ที่ ส ว นราชการไม ไ ด ก อ หนี้ ผู พั น แต มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช จ า ยเงิ น นั้ น ต อ ไปอี ก
ใหกระทรวงเจาสัง กัดขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลั ง เมื่อไดรับอนุมัติ จากรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลังแลว ใหขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปได
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ขอ ๑๐๒ การขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป สวนราชการตองดําเนินการกอนสิ้นปงบประมาณ
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๑๐
การควบคุมและตรวจสอบ
ขอ ๑๐๓ ให ห น ว ยงานผู เ บิ ก นํ า เอกสารการรั บ จ า ยเงิ น มาเป น หลั ก ฐานบั น ทึ ก บั ญ ชี
ตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๐๔ ทุกสิ้นวันทําการ ใหเจาหนาที่การเงินของสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินสด
และเช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทํารายงานการเงินเสนอหัวหนาสวนราชการ พรอม
ทั้งสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรอง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๑๐๕ ใหหนวยงานผูเบิกมีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจาย กรณีที่ไดรับการ
ทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ถาหนวยงานผูเบิกไมเห็นดวยกับขอทักทวง ใหชี้แจงเหตุผล
และรายงานใหกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ เจาของงบประมาณ แลวแตกรณีทราบ ภายใน
สิบวัน นับ แตวันที่ไดรับแจงขอทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผน ดิน หากเจาของงบประมาณ
ดังกลาวเห็น วาคําชี้แ จงนั้น มีเหตุผลสมควร ใหพิจารณาดําเนิน การขอใหกระทรวงการคลังวินิจฉัย
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานผูเบิก
ภายในสามสิบวั น นั บ แต วัน ที่ได รับ คําขอจากเจาของงบประมาณ เมื่อ กระทรวงการคลั ง
ไดวินิจฉัยคําชี้แ จงเปน ประการใดแลว ใหแ จงใหกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐ วิสาหกิจเจาของ
งบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ ในกรณีที่เจาของงบประมาณดังกลาวจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง ใหปฏิบัติใหเสร็จสิ้นพรอมทั้งแจงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย
ขอ ๑๐๖ การตรวจสอบภายในของสวนราชการใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๐๗ เมื่อปรากฏวาสวนราชการแหงใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงิน สงคลังไมถูกตองตามระเบียบ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาสั่งการใหปฏิบัติใหถูกตองโดยดวน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๐๘ หากปรากฏวาเงิน ในความรับผิดชอบของสวนราชการแหงใดขาดบัญชี หรือ
สูญหายเสียหายเพราะการทุจริต หรือมีพฤติการณที่สอไปในทางไมสุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใ ด
ซึ่งมิใชกรณีปกติ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี รีบรายงาน
พฤติการณใหกระทรวงเจาสังกัดทราบโดยดวน และดําเนินการสอบสวนหาตัวผูรับผิดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดอาญาแผนดินใหฟองรองดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดดวย
ใหไว ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

