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 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  

พ.ศ. 2551 ให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตลอดจนเพQอรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management 

Information System : GFMIS) เป็น New GFMIS Thai 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 61 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การคลัง 

ของรัฐ พ.ศ. 2561 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี  

จึงวางระเบียบไว ้ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  

การจา่ยเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

  (1) ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

  (2) ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

  (3) ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ในหน้าท่ีของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520   

 บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอQนใดในส่วนท่ีกำหนดไวแ้ล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับ ระเบียบนี้  

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

 “หน่วยงานของรัฐ” :  

• ส่วนราชการ  

• รัฐวิสาหกิจ  

• หน่วยงานของรัฐ  

• สภา  

• ศาลยุติธรรม  

• ศาลปกครอง  

• ศาลรัฐธรรมนูญ  
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• องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

• องค์กรอัยการ  

• องค์การมหาชน  

• ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

• หน่วยงานอQนของรัฐ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 “หน่วยงานผูเ้บิก” : หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจา่ย และเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือ

สำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 

 “ส่วนราชการ” : กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชQออย่างอQน และมีฐานะเป็นกรม และ 

ให้หมายความรวมถึง จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

 “รัฐวิสาหกิจ” : รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายวา่ด้วยวิธีการ 

งบประมาณ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” :  

• องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

• เทศบาล  

• องค์การบริหารส่วนตำบล  

• กรุงเทพมหานคร  

• เมืองพัทยา และ 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอQนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

 “หน่วยงานย่อย” : หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการบริหาร 

ส่วนภูมิภาค หรือท่ีต้ังอยู่ในอำเภอ ซ่ึงมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่าน 

ส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานผู้เบิก 

 “คลัง” : ท่ีเก็บรักษาเงินแผน่ดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง บัญชีเงินฝากท่ีธนาคาร 

แห่งประเทศไทยเพQอการนีด้้วย 

 “ผูอ้ำนวยการกองคลัง” : ให้หมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งอQนใด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ในลักษณะเชน่เดียวกันด้วย 

 “เจา้หน้าท่ีการเงิน” : หัวหน้าฝา่ยการเงิน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอQน ซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับ 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึง เจา้หน้าท่ีรับจา่ยเงินของส่วนราชการด้วย 

 “สำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน” : ให้หมายความรวมถึง สำนักงานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค และ 

สำนักตรวจเงินแผน่ดินจังหวัดด้วย 
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 “งบรายจา่ย” : งบรายจา่ยตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ 

 “หลักฐานการจ่าย” : หลักฐานท่ีแสดงวา่ได้มีการจา่ยเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจา้หนี้ตามขอ้ผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

 “เงินยืม” : เงินท่ีส่่วนราชการจา่ยให้แก่บคุคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพQอเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ หรือ

การปฏิบัติราชการอQนใด ท้ังนี้ ไม่วา่จะจา่ยจากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ 

 “ตูน้ิรภัย” : ตูเ้หล็กอันมั่นคง ซ่ึงใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 

 “เงินรายได้แผน่ดิน” : เงินท้ังปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไวเ้ป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุ และกฎหมายวา่ด้วยเงินคงคลัง และกฎหมาย วา่ด้วยวินัยการเงิน 

การคลัง ของรัฐ บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้น นำไปใช้จา่ย หรือหักไว้เพUอการใด ๆ 

 “เงินเบิกเกินส่งคืน” : เงินงบประมาณรายจ่ายท่ีส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จา่ย หรือ 

จา่ยไม่หมด หรือจา่ยไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนส้ินปีงบประมาณ หรือก่อนส้ินระยะเวลาเบิกเงิน 

ท่ีกันไวเ้บิกเหลQอมปี 

 “เงินเหลือจา่ยปีเก่าส่งคืน” : เงินงบประมาณรายจา่ยท่ีส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จา่ย 

หรือจา่ยไม่หมด หรือจา่ยไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลัง ภายหลังส้ินปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลา 

เบิกเงินท่ีกันไวเ้บิกเหลQอมปี 

 “เงินนอกงบประมาณ” : บรรดาเงินท้ังปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไวเ้ป็นกรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุ หรือกรณอีQนใด ท่ีต้องนำส่งคลัง แตม่ีกฎหมายอนุญาต

ให้สามารถเก็บไวใ้ช้จา่ยได้โดยไม่ตอ้งนำส่งคลัง 

 “ระบบ” : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System : GFMIS) ซ่ึงปฏิบัติโดยผ่านชอ่งทางท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 “ข้อมูลหลักผูข้าย” : ข้อมูลของหน่วยงานผูเ้บิก หรือเจ้าหนี้ หรือผูม้ีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับชQอ ท่ีอยู่ เลข

ประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชQอ และเลขท่ีบัญชีธนาคาร เลขท่ีสัญญา เงQอนไขการชำระเงิน หรือ 

ขอ้มูลอQนใดท่ีจำเป็น แล้วแต่กรณี เพQอใชส้ำหรับการรับเงิน ท่ีขอเบิกจากคลัง 

 ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกเงิน                                                    4
   

หมวดท่ี 1 

ความท่ัวไป 

——————— 

 ข้อ 6  

• บรรดาแบบพิมพ์  

• เอกสาร  

• ทะเบียนคุม  

• รายงาน  

➡ท่ีใช้ในการเบิกเงินจากคลัง  
• การรับเงิน  

• การจา่ยเงิน  

• การเก็บรักษาเงิน และ 

• การนำเงินส่งคลัง  

• ตลอดจนวิธีใช ้

➡ให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
 ข้อ 7 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ มปัีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติ ตามขอ้กำหนดในระเบียบนี้ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ขอหารือเพQอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย หรือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

แล้วแต่กรณี หรือให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจา่ยเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง เพQอเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

 ข้อ 8 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจา่ยเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมวา่ด้วยการเงิน ซ่ึงได้รับความตกลงจาก

กระทรวงการคลัง 

 ข้อ 9 หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการเบิกเงิน 

การรับเงิน การจา่ยเงิน และการเก็บรักษาเงิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยการนั้น บัญญัติไว ้โดยต้องเป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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หมวด 2  

การใช้งานในระบบ 

———————— 

 ข้อ 10 ให้หัวหน้าหน่วยงานผูเ้บิก หรือผู้ท่ีหัวหนา้หน่วยงานผู้เบิกมอบหมาย เป็นผู้มีสิทธิ ในการปฏิบัติงาน 

ในระบบ ตามชอ่งทางท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 11 ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ 10 ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจา่ยเงินให้เจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

โดยการจา่ยตรง การนำเงินส่งคลัง การบันทึก และปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ 

 ข้อ 12 ให้หัวหน้าหน่วยงานผูเ้บิก จัดทำคำส่ัง หรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดบุคคลท่ีจะได้รับ

มอบหมาย กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกำหนดแนวทางการควบคุม การปฏิบตังิานของหน่วยงานผู้เบิก  

ในการเขา้ใชง้านในระบบ 

 ข้อ 13 การจัดทำ แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดำเนินการอUน ๆ เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน 

ในระบบ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

หมวด 3  

การเบิกเงิน 

——————— 

ส่วนท่ี 1  

สถานท่ีเบิกเงิน และผูเ้บิกเงิน 

——————— 

 ข้อ 14 หน่วยงานผูเ้บิกในส่วนกลาง ให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง  

สำหรับหน่วยงานผู้เบิกท่ีมีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังสำนักงานคลังจังหวัด 

 ข้อ 15 ให้หัวหน้าหน่วยงานผูเ้บิก หรือผู้ท่ีหัวหนา้หน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ 10 เป็นผู้เบิกเงิน 

จากคลัง และอนุมัติการจา่ยเงินให้เจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจา่ยตรง 

 ข้อ 16 หน่วยงานผูเ้บิกใด ซ่ึงเป็นเจา้ของงบประมาณ จะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอQน เป็นผู้เบิกเงินแทน

ก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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ส่วนท่ี 2  

หลักเกณฑ์ท่ัวไปของการเบิกเงิน 

——————— 

 ข้อ 17 การขอเบิกเงินทุกกรณี ให้ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะนำเงินนั้นไปจา่ย เงินท่ีขอเบิกจากคลัง เพQอการใด  

ให้นำไปจา่ยได้เฉพาะเพQอการนั้นเท่านั้น จะนำไปจา่ย เพQอการอQนไม่ได้  

 ข้อ 18 หน่วยงานผูเ้บิก จะจา่ยเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ แต่เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง  

กำหนดไว ้หรือ มติคณะรัฐมนตรี อนุญาตให้จา่ยได้ หรือ ตามท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  

 การได้รับเงินจากคลัง ไม่ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการท่ีจะต้องดูแล ให้มีการจา่ยเงิน

หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  

 ข้อ 19 การขอเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิก มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องหักภาษีใด ๆ ไว ้ณ ท่ีจา่ย  

ให้บันทึกภาษี เป็นรายได้แผ่นดินไว ้ในคำขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต ่ได้มีการหักภาษีไวแ้ล้ว  

 ข้อ 20 การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผูเ้บิกปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) เปิดบัญชีเงินฝากไวก้ับธนาคาร ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี และ 

เงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญช ี

  (2) นำข้อมูลตาม (1) หรือของเจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณจีา่ยตรงเจา้หนี้ ส่งให้แก่กรมบัญชี

กลาง เพQอสรา้งเป็นขอ้มูลหลักผู้ขายในระบบ 

  (3) ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วน ของคำขอเบิกเงินก่อนส่งคำขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง 

หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 

  (4) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ตามคำขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ส่วนท่ี 3  

หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหน่วยงานผูเ้บิกทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการ 

———————— 

 ข้อ 21 การขอเบิกเงิน ให้ส่งคำขอเบิก ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ยกเวน้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ให้เบิกเงินจากคลัง โดยระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะนำเงินนั้นไปจา่ยและห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกวา่จะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึง

กำหนดจา่ยเงิน 
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ส่วนท่ี 4  

หลักเกณฑ์การเบิกเงินของส่วนราชการ 

———————— 

 ข้อ 22 การขอเบิกเงินทุกกรณี ห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกวา่จะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจา่ยเงิน 

 ข้อ 23 ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจา่ยของปีนั้นไปจา่ย ในกรณี 

มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจา่ยของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของ

ปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใชจ้า่ยนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน เกินงบประมาณรายจา่ยท่ีไ่ด้รับอนุมัติ และ 

ให้ปฏิบัติตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 24 ค่าใช้จา่ย 

• เงินงบกลาง  

• รายการเงินเบ้ียหวัด บำเหน็จ บำนาญ  

• เงินชว่ยเหลือขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนักงานของรัฐ  

• เงินสำรอง  

• เงินสมทบ และ 

• เงินชดเชยของขา้ราชการ  

• เงินสมทบของลูกจา้งประจำ  

• ค่าใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจา้งและพนักงานของรัฐ หรือ 

• รายการอQนท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

➡ถ้าค้างเบิกให้นำมาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ ของปีงบประมาณตอ่ ๆ ไปได้ 
 ข้อ 25 ค่าใชจ้า่ยตามประเภทท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซ่ึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จา่ยประจำหรือค่าใชจ้า่ยอQน ๆ 

ให้ถือวา่ค่าใชจ้า่ยนั้นเกิดขึ้นเมQอส่วนราชการได้รับแจง้ให้ชำระหนี้ และให้นำมาเบิกจา่ยจากงบประมาณรายจา่ยประจำปี

ท่ีได้รับแจง้ให้ชำระหนี ้

 ข้อ 26 ส่วนราชการท่ีก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราตา่งประเทศ อาจเบิกเงินไปซ้ือเงินตราต่างประเทศในสกุล 

เงินตราท่ีจะต้องชำระหนี้โดยทยอยซ้ือ หรือซ้ือท้ังจำนวนก็ได้ และให้นำเงินไปฝากไวก้ับธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ

ธนาคารท่ีกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ และเมQอถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระให้นำเงินตราต่างประเทศ 

ท่ีฝากธนาคารไปชำระหนี้ดังกล่าว สำหรับดอกเบ้ียท่ีได้รับจากการนำเงินฝากธนาคารให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ท้ังนี้ 

ให้รายงานการซ้ือเงินตราต่างประเทศ และการชำระหนีต่้อกระทรวงการคลังด้วย 

 ข้อ 27 การเบิกเงินเพQอจา่ยชำระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ กรณีชำระหนี้ผูกพัน

เป็นเงินบาท โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซ้ือเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ โดยตรง 
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ส่วนท่ี 5  

วิธีการเบิกเงินของส่วนราชการ 

——————— 

 ข้อ 28 การขอเบิกเงินของส่วนราชการสำหรับการซ้ือทรัพย์สิน จา้งทำของ หรือเชา่ทรัพย์สิน ตามกฎหมาย 

วา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจา้ง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ในกรณีท่ีมีใบส่ังซ้ือ ใบส่ังจ้าง สัญญา หรือข้อตกลง ซ่ึงมวีงเงินตั้งแต ่5,000 บาทขึ้นไป 

หรือตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ให้ส่วนราชการจัดทำ หรือลงใบส่ังซ้ือ หรือใบส่ังจา้งเพQอทำการจองงบประมาณ

ในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจา่ยเงินเข้าบัญชีให้กับเจา้หนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง 

  (2) นอกจากกรณีตาม (1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำ หรือลงใบส่ังซ้ือหรือใบส่ังจา้งในระบบ  

โดยกรมบัญชีกลางจะจา่ยเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพQอให้ส่วนราชการจา่ยเงิน ให้เจา้หนี้หรือผู้มี

สิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จา่ยเงินเข้าบัญชีให้กับเจา้หนี้หรือ ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการ

โดยตรงก็ได้ การซ้ือทรัพย์สิน จา้งทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง โดยเร็ว 

อย่างชา้ไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้ตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ นับแต่วันท่ีได้รับแจง้

จากหน่วยงานย่อย  

 ข้อ 29 การขอเบิกเงินท่ีไม่ใช่การซ้ือทรัพย์สิน จา้งทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง จะจา่ยเงินเขา้

บัญชีให้กับเจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเวน้ 

  (1) กรณีค่าไฟฟา้ ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสUอสารและโทรคมนาคม ท่ีส่วนราชการ  

ได้รับเงินสมทบจากขา้ราชการ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอQน เพQอจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยดังกล่าว ให้ขอเบิกเงิน 

โดยกรมบัญชีกลางจะจา่ยเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพQอให้นำไปจา่ยแก่เจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

ต่อไป 

  (2) การขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอUนใด หรือกรณีท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

ให้กรมบัญชีกลางจา่ยเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพQอให้ส่วนราชการจา่ยเงิน ให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

 ข้อ 30 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลัง

กำหนด  

 ข้อ 31 เงินประเภทใด ซ่ึงโดยลักษณะจะตอ้งจา่ยประจำเดือน ในวันทำการส้ินเดือน ให้ส่วนราชการ 

ส่งคำขอเบิกเงินภายในวันท่ี 15 ของเดือนนั้น หรือตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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ส่วนท่ี 6  

การเบิกเงินของส่วนราชการท่ีมีสำนักงานในตา่งประเทศ 

——————— 

 ข้อ 32 ส่วนราชการท่ีมีสำนักงานในตา่งประเทศ อาจส่งคำขอเบิกเงิน เพQอซ้ือเงินตราตา่งประเทศสำหรับ 

จัดส่งให้สำนักงานในต่างประเทศใชจ้า่ยได้ท้ังจำนวน แต่ในกรณีท่ี่เห็นสมควร กระทรวงการคลังอาจกำหนดให้เบิกเป็น

งวด ๆ ตามความจำเป็นก็ได้ 

 กรณีสำนักงานในตา่งประเทศ ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจา่ยประจำปีตามท่ีได้รับจัดสรร ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ 

 ข้อ 33 เงินท่ีจัดส่ง ให้สำนักงานในต่างประเทศตามข้อ 32 เมQอส้ินปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือให้นำส่งคืน

ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินปี 

 ในกรณีท่ี่สำนักงานในตา่งประเทศมีหนี้ผูกพัน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันส้ินปีงบประมาณ เมQอได้รับอนุมัติ

จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บเงินไวเ้พQอจา่ยสำหรับการนั้นต่อไปได้อีก ไม่เกิน 6 เดือน เวน้แต ่

มีความจำเป็นต้องจา่ยเงินภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพQอขอขยายเวลาออกไปได้

อีก ไม่เกิน 6 เดือน หากมีเงินคงเหลือ ให้นำเงินส่งคืนส่วนราชการเจา้ของงบประมาณภายใน 30 วันนับแต่ครบ

กำหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติไว ้โดยให้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณดำเนินการเบิกหักผลักส่ง 

 ข้อ 34 เงินท่ีได้รับคืน จากสำนักงานในต่างประเทศตามข้อ 33 ให้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณดำเนิน 

การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ ให้เป็นเงินบาท แล้วนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภท 

เงินเหลือจา่ยปีเก่าส่งคืนโดยด่วน 
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หมวด 4  

การจา่ยเงินของส่วนราชการ 

——————— 

ส่วนท่ี 1  

หลักเกณฑ์การจา่ยเงิน 

——————— 

 ข้อ 35 การจา่ยเงินให้กระทำเฉพาะท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ คำส่ัง กำหนดไว ้หรือมติคณะรัฐมนตรี

อนุญาตให้จา่ยได้ หรือตามท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอำนาจ ได้อนุมัติให้จา่ยได้ 

 ข้อ 36 การอนุมัติการจา่ยเงินให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือ 

ผู้ท่ีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ่ึงดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ 

ระดับชำนาญการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ท่ีมียศ ต้ังแต่พันโท นาวาโท  

นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไป ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือ

แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้อนุมัติ  

สำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

  (2) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ในภูมิภาค  

 ข้อ 37 ผูม้ีอำนาจอนุมัติการจา่ยเงิน มีหน้าท่ี ในการตรวจสอบการใช้จา่ยเงิน ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไวใ้น

กฎหมาย หรือกฎ หรือตามท่ีได้รับอนุญาตให้จา่ย  

 ข้อ 38 ให้ผูม้ีอำนาจอนุมัติ ส่ังอนุมัติการจา่ยเงิน พรอ้มกับลงลายมือชQอในหลักฐานการจา่ย หรือหลักฐาน 

การขอรับชำระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชQออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจา่ยก็ได้ 

 ข้อ 39 การจา่ยเงินตอ้งมีหลักฐานการจา่ยไว้ เพQอประโยชน์ในการตรวจสอบ  

 ข้อ 40 การจา่ย โดยท่ียังมิได้มีการจา่ยเงินให้แก่เจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีหน้าท่ีจา่ยเงิน 

เรียกหลักฐานการจา่ย หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชQอรับเงินในหลักฐาน 

 ข้อ 41 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้ง หรือผูร้ับบำนาญ หรือเบ้ียหวัด ท่ีไม่สามารถมารับเงินได้ 

ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อQนเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใชใ้บมอบฉันทะตามแบบท่ี กระทรวงการคลังกำหนด 

 การจา่ยเงินให้แก่บุคคลนอกจากท่ีกำหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน ได้ด้วยตนเอง  

จะทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอQนมารับเงินแทนก็ได้ 

 การจา่ยเงินในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกรอ้ง และการจา่ยเงินชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์วิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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 ข้อ 42 ให้เจา้หน้าท่ีผ้จูา่ยเงินประทับตราข้อความวา่ “จา่ยเงินแล้ว” โดยลงลายมือชQอ รับรองการจา่ย และ

ระบุชQอผู้จา่ยเงินด้วยตัวบรรจง พรอ้มท้ังวัน เดือน ปี ท่ีจา่ยกำกับไวใ้นหลักฐาน การจา่ยเงินทุกฉบับ เพQอประโยชน์ 

ในการตรวจสอบ 

 ในกรณีท่ี่หลักฐานการจา่ยเป็น ภาษาตา่งประเทศ ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ ในข้อ 46 ไวด้้วย 

และให้ผู้ใชสิ้ทธิขอเบิกเงินลงลายมือชQอรับรองคำแปลด้วย 

 ข้อ 43 การจา่ยเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจา่ยเงินไวใ้นระบบ และให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจา่ยเงิน กับหลักฐานการจา่ยทุกส้ินวัน 

ส่วนท่ี 2  

หลักฐานการจา่ย 

—————— 

 ข้อ 44 การจา่ยเงิน ของส่วนราชการ ให้ใชใ้บเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ซ่ึงผู้รับเงิน เป็นผู้ออกให้ 

หรือ รายงานการจา่ยเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือ ใบรับรองการจา่ยเงิน หรือเอกสารอQนใดท่ี

กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจา่ย 

 ข้อ 45 การจา่ยเงิน โดยกรมบัญชีกลาง เพQอเข้าบัญชีให้กับเจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงาน

ในระบบตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจา่ย 

 ข้อ 46 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยตอ้งมีรายการ ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) ชQอ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีทำการของผู้รับเงิน 

  (2) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 

  (3) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 

  (4) จำนวนเงิน ท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

  (5) ลายมือชQอของผู้รับเงิน 

 ข้อ 47 กรณีส่วนราชการจา่ยเงินรายใด ซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงิน

ลงชQอรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพQอใชเ้ป็นหลักฐานการจา่ย 

 ข้อ 48 กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจา้ง ของส่วนราชการ จา่ยเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงิน 

ซ่ึงมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ 46 หรือซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ 

พนักงานราชการ หรือลูกจา้งนั้น ทำใบรับรองการจา่ยเงินเพQอนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ 

 ในกรณีท่ีได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใชส้ำเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผู้รับเงินรับรอง เป็นเอกสาร

ประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 
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 ในกรณีท่ี่ไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจา้งนั้น  

ทำใบรับรองการจา่ยเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ท่ี่สูญหาย หรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ และรับรองวา่

ยังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจา่ย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจา่ยอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ชั้นอธิบดี

หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับส่วนราชการ ในราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้วา่ราชการจังหวัดสำหรับ 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี เพQอพิจารณาอนุมัติ เมQอได้รับอนุมัติแล้วให้ใชใ้บรับรองนั้น 

เป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ 

 ข้อ 49 กรณีหลักฐานการจา่ยของส่วนราชการสูญหาย ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการ ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 50 หลักฐานการจ่าย ต้องพิมพ์ หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจา่ย ให้ใชว้ิธีขีดฆ่า แล้วพิมพ์

หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชQอกำกับไวทุ้กแห่ง 

 ข้อ 51 ให้ส่วนราชการ เก็บรักษาหลักฐานการจา่ยไว ้ในท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือเสียหายได้ ท้ังนี้  

เมืQอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนท่ี 3  

วิธีปฏิบัติในการจา่ยเงิน 

——————— 

 ข้อ 52 การจา่ยเงินให้จา่ยผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ท่ีเป็นข้าราชการ 

ลูกจา้ง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบ้ียหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมท้ัง การจา่ยเงินเพQอชดใช้คืนเงินทดรอง

ราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 การจา่ยเงินเป็นเช็ค หรือเงินสด ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุขัดขอ้ง หรือมีความจำเป็นเรง่ด่วน  

ซ่ึงไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้  

 ข้อ 53 ในกรณีท่ีต้องจา่ยเงินเป็นเช็คตามข้อ 52 วรรคสอง ให้เขียนเช็คส่ังจา่ยเงิน ดังนี ้

  (1) การจา่ยเงิน ให้แก่เจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณซ้ืีอทรัพย์สิน จา้งทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน 

ให้ออกเช็คส่ังจา่ยในนามของเจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำวา่ “หรือผูถ้ือ” ออก และขีดคร่อมด้วย 

  (2) การจา่ยเงิน ให้แก่เจา้หนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (1) ให้ออกเช็คส่ังจา่ย 

ในนามของเจา้หนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำวา่ “หรือผูถ้ือ” และจะขีดครอ่ม หรือไม่ก็ได้ 

  (3) ในกรณีส่ังจา่ยเงิน เพQอขอรับเงินสดมาจา่ย ให้ออกเช็คส่ังจา่ยในนามเจา้หน้าท่ีการเงิน  

ของส่วนราชการ และขีดฆ่าคำวา่ “หรือผูถ้ือ” ออก ห้ามออกเช็คส่ังจา่ยเงินสด ห้ามลงลายมือชQอส่ังจา่ยในเช็คไว ้

ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชQอผู้รับเงิน วันท่ี ท่ีออกเช็ค และจำนวนเงินท่ีส่ังจา่ย 
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 ข้อ 54 การเขียน หรือพิมพ ์จำนวนเงินในเช็คท่ีเป็นตัวเลข และตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ ให้ชิดเส้น และ 

ชิดคำวา่ “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินท้ังตัวเลข และตัวอักษร โดยไม่มีช่องวา่ง ท่ีจะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงิน

เพ่ิมเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชQอสกุล ชQอบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนชิดคำวา่ “หรือผูถ้ือ” โดยมิให้มีการเขียน 

หรือพิมพ์ชQอบุคคลอQนเพ่ิมเติมได้ 

หมวด 5  

การเบิกจา่ยเงินยืมของส่วนราชการ 

———————— 

 ข้อ 55 สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้ำประกัน ให้เป็นไปตามแบบท่ีกระทรวงการ

คลังกำหนด 

 ข้อ 56 ให้ผูม้ีอำนาจอนุมัติการจา่ยเงินตามข้อ 36 เป็นผูม้ีอำนาจอนุมัติการจา่ยเงินยืมด้วย 

 ข้อ 57 การจา่ยเงินยืมจะจา่ยได้แต่เฉพาะท่ีผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงิน และผูม้ีอำนาจได้อนุมัติ ให้จา่ยเงินยืม

ตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจา่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ี

กระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 58 การยืมเงินของผูย้ืมท่ีไม่มีเงินใด ๆ ท่ีส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใชค้ืนเงินยืมได้ ให้ส่วนราชการผู้ให้

ยืมกำหนดให้ผู้ยืม นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน พรอ้มท้ังทำสัญญาวางหลักทรัพย์หรือหาบุคคลท่ีกระทรวงการคลัง

กำหนด มาทำสัญญาค้ำประกันไวต่้อส่วนราชการผู้ให้ยืม 

 ข้อ 59 การอนุมัติให้ยืมเงินเพUอใช้ในราชการ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ เท่าท่ีจำเป็น และ 

ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ ในเมQอผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จส้ินไปก่อน 

 ข้อ 60 การจา่ยเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระทำได้เฉพาะเพQอใช้จา่ย ในการดำเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณอีQน ซ่ึงจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น 

 ข้อ 61 สัญญาการยืมเงิน ให้จัดทำขึ้น 2 ฉบับ พรอ้มกับ มอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม เก็บรักษาไวเ้ป็น 

หลักฐาน 1 ฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว ้1 ฉบับ 

 ข้อ 62 กรณีท่ีตอ้งจ่ายเงินยืม สำหรับการปฏิบัติราชการท่ีติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบัน ไปถึง

ปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือวา่เป็นรายจา่ย ของงบประมาณปีปัจจุบัน และ 

ให้ใชจ้า่ยเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้ 

  (1) เงินยืมสำหรับค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ให้ใชจ้า่ยได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันเริ่มต้น

ปีงบประมาณใหม่ 

  (2) เงินยืมสำหรับปฏิบัติราชการอUน ๆ ให้ใชจ้า่ยได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้น ปีงบประมาณใหม่ 
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 ข้อ 63 การเบิกเงิน เพQอจา่ยเป็นเงินยืม ให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืม เพQอปฏิบัติราชการ ให้กระทำได้เฉพาะ 

งบรายจา่ย หรือรายการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) รายการค่าจา้งชั่วคราว สำหรับค่าจา้ง ซ่ึงไม่มีกำหนดจา่ยเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำ แต่จำเป็น

ต้องจา่ยให้ลูกจา้งแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมQอเสร็จงานท่ีจา้ง 

  (2) รายการค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

  (3) งบกลาง เฉพาะท่ีจา่ยเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจา้งชั่วคราว ซ่ึงไม่มีกำหนดจา่ยค่าจา้งเป็นงวดแน่นอน เป็นประจำ แต่จำเป็น 

ต้องจา่ยแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมQอเสร็จงานท่ีจา้ง 

  (4) งบรายจา่ยอUน ๆ ท่ีจา่ยในลักษณะเดียวกันกับ (1) หรือ (2) 

 ข้อ 64 การจา่ยเงินยืม เพQอเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ให้จา่ยได้สำหรับระยะ

เวลาการเดินทางท่ีไม่เกิน 90 วัน หากมีความจำเป็นจะต้องจา่ยเกินกวา่กำหนดเวลาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้อง 

ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

 ข้อ 65 ให้ผ้ยูืม ส่งหลักฐานการจา่ย และเงินเหลือจา่ยท่ียืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

  (1) กรณีเดินทางไปประจำตา่งสำนักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ หรือ  

กรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม โดยทางไปรษณยี์ลงทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วัน 

ได้รับเงิน 

  (2) กรณีเดินทางไปราชการอUน รวมท้ังการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ 

ส่วนราชการผู้ให้ยืม ภายใน 15 วันนับแต่วันกลับมาถึง 

  (3) การยืมเงินเพQอปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม ภายใน 30 

วันนับแต่วันได้รับเงิน  

 การคืนเงินเหลือจ่ายท่ียืม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีท่ีผู้ยืมได้ส่ง

หลักฐานการจา่ย เพQอส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการ ผู้ให้ยืมแจง้ข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน 

แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคำทักท้วงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับคำทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำทักท้วง 

และไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดำเนินการตามเงQอนไขในสัญญาการยืมเงิน 

โดยถือวา่ผู้ยืมยังมิได้ส่งใชค้ืนเงินยืม เท่าจำนวนท่ีทักท้วงนั้น  

 ข้อ 66 เมUอผูย้ืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจา่ยท่ียืม (ถ้ามี) ให้เจา้หน้าท่ีผู้รับคืน บันทึกการ 

รับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอ้มท้ังพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามท่ี

กระทรวงการคลังกำหนด และ/หรือออกใบรับใบสำคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้ยืมไวเ้ป็นหลักฐาน  

 ข้อ 67 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน ซ่ึงยังมิได้ชำระคืนเงินยืมให้เสร็จส้ินไว ้ในท่ีปลอดภัย 

อย่าให้สูญหาย และเมQอผู้ยืมได้ชำระคืนเงินยืมเสร็จส้ินแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจา่ย  
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 ข้อ 68 ในกรณี ท่ี่ผ้ยูืมมิได้ชำระคืนเงินยืม ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้ผ้อูำนวยการกองคลัง เรียกให้ชดใช้

เงินยืมตามเงQอนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จส้ินไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันครบกำหนด ในกรณี 

ท่ีไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผูอ้ำนวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผูว้่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณีทราบ เพQอพิจารณาส่ังการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินตอ่ไป 

หมวด 6  

การรับเงินของส่วนราชการ 

—————— 

ส่วนท่ี 1  

ใบเสร็จรับเงิน 

————— 

 ข้อ 69 ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และให้มีสำเนาเย็บติดไวก้ับเล่มอย่างน้อย 

1 ฉบับ หรือตามแบบท่ีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  ใบเสร็จรับเงินท่ีออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 70 ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่ม และหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ 

 ข้อ 71 ให้ส่วนราชการ จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พQอให้ทราบ และตรวจสอบ ได้วา่ได้จัดพิมพ์ขึ้น

จำนวนเท่าใด ได้จา่ยใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ให้หน่วยงานใดหรือเจา้หน้าท่ีผู้ใดไปดำเนินการจัดเก็บเงิน

เมQอวัน เดือน ปีใด 

 ข้อ 72 การจา่ยใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงาน หรือเจา้หน้าท่ีไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจา่ย ในจำนวน 

ท่ีเหมาะสมแก่ลักษณะงานท่ีีปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไวด้้วย 

 ข้อ 73 ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมQอไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกสำนักงาน หรือไม่มีการจัดเก็บเงิน 

ต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินนั้น นำส่งคืนส่วนราชการ ท่ีจา่ยใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

 ข้อ 74 เมUอส้ินปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ 

ผ้อูำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบวา่มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความ 

รับผิดชอบเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และได้ใชใ้บเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อย่างช้าไม่เกินวันท่ี 

31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

 ข้อ 75 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใชร้ับเงินภายในปีงบประมาณนั้น  

เมQอขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ ให้คงติดไวก้ับเล่ม แต่ให้ปรุเจาะรู  

หรือประทับตราเลิกใช้ เพQอให้เป็นท่ีสังเกตมิให้นำมารับเงินได้อีกต่อไป 
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 ข้อ 76 ห้ามขูดลบเพQอแก้ไขเพ่ิมเติมจำนวนเงิน หรือชQอผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน 

  หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวนเงิน และเขียนใหม่ ท้ังจำนวน 

โดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชQอกำกับการขีดฆ่านั้นไว ้หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นท้ังฉบับ แล้วออกฉบับใหม่  

โดยให้นำใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆ่าเลิกใช้นั้น ติดไวก้ับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

 ข้อ 77 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดินยังมิได้ตรวจสอบ 

ไวใ้นท่ีปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมQอได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว ้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนท่ี 2  

การรับเงิน 

————— 

 ข้อ 78 การรับเงินให้รับผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการ

คลังกำหนด เวน้แต ่กรณีท่ี่มีเหตุขัดขอ้งหรือมีความจำเป็นเรง่ด่วนซ่ึงไม่สามารถรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Payment) ได้ ให้รับเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอQน ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 79 ในการจัดเก็บ หรือรับชำระเงิน ให้ส่วนราชการ ซ่ึงมีหน้าท่ีจัดเก็บ หรือรับชำระเงินนั้น ออกใบเสร็จ  

รับเงิน หรือพิมพ์รายงาน ซ่ึงเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามท่ีกระทรวง

การคลังกำหนด เวน้แต ่เป็นการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือการรับเงินอQนใดท่ีมีเอกสารของทาง

ราชการระบุจำนวนเงินท่ีรับชำระอันมีลักษณะเชน่เดียวกับ ใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุม

จำนวน ท่ีรับจา่ยทำนองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน หรือเป็นการรับเงินตามคำขอเบิกเงินจากคลัง หรือเป็นการได้รับ

ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 

  ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องให้เจา้หน้าท่ีไปจัดเก็บ หรือรับชำระเงินนอกท่ีต้ังสำนักงานปกติ ให้ปฏิบัติ

เชน่เดียวกับวรรคหนึ่ง 

 ข้อ 80 ให้ใชใ้บเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต ่เงินประเภทใดท่ีมีการรับชำระเป็นประจำ

และมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่ง สำหรับการรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้ 

 ข้อ 81 ให้ส่วนราชการบันทึกขอ้มูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีได้รับเงิน 

 เงินประเภทใดท่ีมีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น ตามสำเนาใบเสร็จ 

รับเงินทุกฉบับ มาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียด วา่เป็นเงินรับตามใบเสร็จ เลขท่ีใด ถึง 

เลขท่ีใด และจำนวนเงินรวมรับท้ังส้ินเท่าใด ไวด้้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

  ในกรณีท่ีมีการรับเงินเป็นเงินสด หรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอQน ภายหลังกำหนดเวลาปิดบัญชี 

สำหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทำการถัดไป 
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 ข้อ 82 เมUอส้ินเวลารับจา่ยเงิน ให้เจา้หน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีจัดเก็บ หรือรับชำระเงิน นำเงินสด หรือเช็ค หรือ

เอกสารแทนตัวเงินอQนท่ีได้รับ พรอ้มกับสำเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอQนท่ีจัดเก็บ ในวันนั้นท้ังหมด ส่งต่อเจา้หน้าท่ี

การเงินของส่วนราชการนั้น 

 ข้อ 83 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณอ์ักษร จากหัวหน้าส่วนราชการ 

ตรวจสอบจำนวนเงิน ท่ีจัดเก็บ และนำส่งกับหลักฐาน และรายการท่ีบันทึกไวใ้นระบบวา่ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

  เมQอได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจ แสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงิน

ทุกฉบับและ/หรือรายงาน ซ่ึงเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ท่ีได้รับในวันนั้น 

ทุกฉบับ ไวใ้นสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซ่ึงเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  

ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชQอกำกับไวด้้วย 

หมวด 7  

การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 

——————— 

ส่วนท่ี 1  

สถานท่ีเก็บรักษาเงิน 

—————— 

 ข้อ 84 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บ หรือได้รับเป็นเงินสด หรือเช็คหรือเอกสาร แทนตัวเงินอQน 

ไวใ้นตู้นิรภัย ซ่ึงต้ังอยู่ในท่ีปลอดภัยของส่วนราชการนั้น 

 ข้อ 85 ตูน้ิรภัย ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย 2 สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่า 2 ดอก แต่ไม่เกิน 3 ดอก 

โดยแต่ละดอก ต้องมีลักษณะต่างกัน โดยสำรับหนึ่ง มอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสำรับที่ีเหลือ ให้นำฝากเก็บ

รักษาไวใ้นลักษณะหีบห่อ ณ สถานท่ี ดังนี้ 

  (1) สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลัง สำหรับส่วนราชการในราชการบริหาร 

ส่วนกลาง 

  (2) สำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ท่ีมีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค และส่วนราชการ

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาในสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
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ส่วนท่ี 2  

กรรมการเก็บรักษาเงิน 

——————— 

 ข้อ 86 ให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาแต่งต้ังข้าราชการ ซ่ึงดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ

การ หรือประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในส่วนราชการนั้น อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ 

เก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น 

 ข้อ 87 ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละ 1 ดอก ในกรณีท่ีตู้นิรภัย มีลูกกุญแจ 3 ดอก

และมีกรรมการเก็บรักษาเงิน 2 คน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก ส่วนลูกกุญแจท่ีเหลือให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีจะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น 

  ในกรณีท่ีมีห้องมั่นคง หรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก ให้นำความในวรรคหนึ่ง

มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 88 ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาแต่งต้ัง

ข้าราชการตามนัยข้อ 86 ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจำนวน 

  การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งต้ังไวเ้ป็นการประจำก็ได้ 

 ข้อ 89 ในการส่งมอบ และรับมอบลูกกุญแจ ระหวา่งกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการ 

เก็บรักษาเงินแทน ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน ซ่ึงเก็บรักษาไวใ้นตู้นิรภัยให้ถูกต้อง 

ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แล้วบันทึกการส่งมอบ และรับมอบพรอ้มกับลงลายมือชUอกรรมการเก็บรักษาเงิน

และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไวใ้นรายงาน เงินคงเหลือประจำวันนั้นด้วย 

 ข้อ 90 กรรมการเก็บรักษาเงิน หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษา ลูกกุญแจ 

ไวใ้นท่ีปลอดภัยมิให้สูญหาย หรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏวา่ ลูกกุญแจสูญหาย หรือ 

มีกรณีสงสัยวา่จะมผีู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ ทราบเพQอส่ังการโดยด่วน 

 ข้อ 91 ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงิน หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทน มอบลูกกุญแจให้ผู้อQน 

ทำหน้าท่ีกรรมการแทน 
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ส่วนท่ี 3  

การเก็บรักษาเงิน 

————— 

 ข้อ 92 ให้ส่วนราชการ ในราชการบริหารส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี จัดทำรายงาน 

เงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำทุกวันท่ีมีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอQน 

  ในกรณีท่ีวันใด ไม่มีรายการรับจา่ยเงินตามวรรคหนึ่ง จะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สำหรับ 

วันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไวใ้นรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ท่ีมีการรับจา่ยเงินของวันถัดไปด้วย 

  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

 ข้อ 93 เมQอส้ินเวลารับจ่ายเงิน ให้เจา้หน้าท่ีการเงินนำเงินท่ีจะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

ส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรว่มกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือ

ประจำวัน เมQอปรากฏวา่ถูกต้องแล้ว ให้เจา้หน้าท่ีการเงินนำเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน เก็บรักษาในตู้นิรภัย และ 

ให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชQอ ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ไวเ้ป็นหลักฐาน 

 ข้อ 94 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมQอกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชQอแล้ว ให้ผู้อำนวยการ 

กองคลัง หรือเจา้หน้าท่ีการเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพQอทราบ 

 ข้อ 95 ในกรณีท่ีปรากฏว่าเงินท่ีได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงิน ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานเงินคง

เหลือ ประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจา้หน้าท่ีการเงิน ผู้นำส่ง ร่วมกันบันทึกจำนวนเงินท่ีตรวจนับได้นั้น

ไวใ้นรายงานเงินคงเหลือประจำวันและลงลายมือชQอกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพรอ้มด้วยเจา้หน้าท่ีการเงินผู้นำส่ง  

แล้วนำเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันที เพQอพิจารณา

ส่ังการต่อไป 

 ข้อ 96 เมUอนำเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน เก็บในตู้นิรภัยเรียบรอ้ยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจ 

ให้เรียบรอ้ยแล้วลงลายมือชQอบนกระดาษปิดทับในลักษณะท่ีแผ่นกระดาษปิดทับ จะต้องถูกทำลายเมQอมีการเปิดตู้นิรภัย 

  ในกรณีท่ี่ ตู้นิรภัย ต้ังอยู่ในห้องมั่นคง หรือกรงเหล็ก การลงลายมือชQอ บนกระดาษปิดทับ จะกระทำ 

ท่ีประตูห้องมั่นคง หรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 

 ข้อ 97 ในวันทำการถัดไป หากจะต้องนำเงินออกจา่ย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มอบเงิน ท่ีเก็บรักษา

ท้ังหมด ให้ผู้อำนวยการกองคลัง หรือเจา้หน้าท่ีการเงิน แล้วแต่กรณี รับไปจา่ย โดยให้ผู้อำนวยการกองคลัง หรือ 

เจา้หน้าท่ีการเงิน แล้วแต่กรณี ลงลายมือชQอรับเงินไวใ้นรายงาน เงินคงเหลือประจำวันก่อนวันทำการท่ีรับเงินไปจา่ย 

 ข้อ 98 การเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจกุญแจ  

ลายมือชQอบนแผ่นกระดาษปิดทับ เมQอปรากฏวา่อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยจึงให้เปิดได้ 
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  หากปรากฏวา่แผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบรอ้ย หรือมีพฤติการณ์อQนใด ท่ีสงสัยวา่จะมีการ

ทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบ เพQอพิจารณาส่ังการโดยด่วน 

หมวด 8  

การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง 

—————— 

ส่วนท่ี 1  

การนำเงินส่งคลังและฝากคลังของส่วนราชการ 

—————— 

 ข้อ 99 เงินท่ีเบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จา่ย หรือจา่ยไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลัง ภายใน 15 วัน 

ทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

 ในกรณีท่ีส่วนราชการมีการรับคืนเงินท่ีได้จา่ยไปแล้วเป็นเงินสด หรือเช็ค ให้นำส่งคืนคลังภายใน 15 วัน

ทำการนับแต่วันท่ีได้รับคืน ยกเว้น กรณีมีการรับคืนเงินท่ีได้จา่ยไปแล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  

ให้นำส่งคืนคลังตามระยะเวลาท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 การนำเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  

ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 100 การนำเงินส่งคลัง ถ้านำส่งก่อนส้ินปีงบประมาณ หรือก่อนส้ินระยะเวลาเบิกเงิน ท่ีกันไวเ้บิกเหลQอมปี 

ให้ส่วนราชการนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านำส่งภายหลังกำหนดดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผน่ดินประเภท 

เงินเหลือจา่ยปีเก่าส่งคืน 

 ข้อ 101 เงินท้ังปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้นำส่ง หรือนำฝากคลังภายในกำหนดเวลา  

ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอUน ให้นำส่ง หรือนำฝากในวันท่ีได้รับ หรืออย่างช้าภายในวัน

ทำการถัดไป 

  (2) เงินรายได้แผน่ดิน ท่ีได้รับเป็นเงินสด ให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใด 

มีเงินรายได้แผน่ดินเก็บรักษาในวันใดเกิน 10,000 บาท ก็ให้นำเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า ต้องไม่เกิน 3 วันทำการ 

ถัดไป 

  (3) เงินรายได้แผน่ดิน ท่ีรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้นำส่งภายในระยะเวลา  

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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  (4) เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจา่ยปีเก่าส่งคืน ให้นำส่งภายใน 15 วันทำการนับแต่วันรับเงิน

จากคลัง หรือนับแต่วันท่ีได้รับคืน 

  (5) เงินนอกงบประมาณท่ีรับเป็นเงินสด ให้นำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่สำหรับเงินท่ี

เบิกจากคลังเพQอรอการจา่ย ให้นำฝากคลังภายใน 15 วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ส่วนท่ี 2  

วิธีการนำเงินส่งคลังและฝากคลัง 

—————— 

 ข้อ 102 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้นำเงินส่งคลัง  

 ข้อ 103 วิธีการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาคนำส่ง หรือ  

นำฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด เพQอเข้าบัญชี

เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 

 กรณีท่ีเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอQน ให้จัดทำใบนำฝากเงิน พรอ้มท้ังนำเงินสด หรือเช็ค 

หรือเอกสารแทนตัวเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่

กรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 104 หน่วยงานผูเ้บิก ท่ีใชว้ิธีการเชQอมโยงข้อมูลเขา้ระบบ หรือวิธีการอQน ให้ถือปฏิบัติ ตามท่ีกระทรวง 

การคลังกำหนด 

หมวด 9  

การกันเงินไวเ้บิกเหลUอมปี 

—————— 

 ข้อ 105 หน่วยงานของรัฐใด ได้ก่อหนี้ผูกพันไวก้่อนส้ินปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต ่100,000 บาทขึ้น

ไปหรือตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด กรณีท่ี่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ได้ทัน ส้ินปีงบประมาณให้ขอกันเงินไวเ้บิก

เหลUอมปีต่อไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต ่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลัง

เวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพQอขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 

 ข้อ 106 การขอกันเงินไวเ้บิกเหลUอมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนส้ินปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตาม

วิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

หมวด 10  

หน่วยงานย่อย 

———— 

 ข้อ 107 การเบิกเงิน การรับเงิน การจา่ยเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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หมวด 11  

การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงานผูเ้บิกท่ีเป็นส่วนราชการ 

———————— 

 ข้อ 108 ทุกส้ินวันทำการ ให้เจา้หน้าท่ีการเงินของส่วนราชการตรวจสอบจำนวนเงินสด และเช็คคงเหลือ 

กับรายงานเงินคงเหลือประจำวันท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด กรณีการรับจา่ยเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจา่ยเงินจากรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์

วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ข้อ 109 ให้หน่วยงานผูเ้บิกท่ีเป็นส่วนราชการ มีหน้าท่ีให้คำชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่เจา้หน้าท่ี 

ของสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ในการตรวจสอบรายงานการเงิน และหลักฐานการจา่ย กรณีท่ีได้รับการทักท้วง 

จากสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ถ้าหน่วยงานผู้เบิก ไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง ให้ชี้แจงเหตุผล และรายงาน 

ให้กระทรวง ทบวง กรม เจา้ของงบประมาณ แล้วแต่กรณีทราบภายใน 10 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจง้ข้อทักท้วง 

จากสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน หากเจา้ของงบประมาณดังกล่าว เห็นวา่คำชี้แจงนั้น มีเหตุผลสมควร  

ให้พิจารณาดำเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน 10 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจง้จากหน่วยงานผู้เบิก 

 ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับคำขอจากเจา้ของงบประมาณ เมQอกระทรวงการคลัง ได้วินิจฉัยคำชี้แจง 

เป็นประการใดแล้ว ให้แจง้ให้กระทรวง ทบวง กรม เจา้ของงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดินทราบ  

ในกรณีท่ีเจา้ของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติให้เสร็จส้ิน 

พรอ้มท้ังแจง้สำนักงานการตรวจเงินแผน่ดินทราบภายใน 10 วันนับแต่วันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

 ข้อ 110 เมQอปรากฏวา่ส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจา่ยเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผูว้่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาส่ังการให้ปฏิบัติให้ถูกตอ้งโดยด่วน 

 ข้อ 111 หากปรากฏวา่เงินในความรับผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี หรือสูญหาย เสียหาย

เพราะการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ท่ีส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ซ่ึงมิใช่กรณีปกติ ให้หัวหน้าส่วน

ราชการระดับกรม หรือผูว้่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี รีบรายงานพฤติการณ์ ให้กระทรวงเจา้สังกัดทราบ 

โดยด่วน และดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว ้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี

วา่ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี ในกรณีท่ีเห็นวา่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

ให้ฟ้องรอ้งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดด้วย 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562  

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง
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