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ระเบียบ 
การเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง  ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  
Management  Information  System) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  กําหนดระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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  หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หนวยงานผูเบิก”  หมายความถึง  สวนราชการ  หนวยงานในกํากับของรัฐ  องคการมหาชน  

รัฐวิสาหกิจ  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หนวยงานขององคกรที่ จัดต้ังข้ึนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  หรือหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ทั้งนี้  ตองไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายและ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี   

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทา  และใหหมายความรวมถงึสวนราชการประจําจังหวัดดวย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   
“ผูวาราชการจังหวัด”  ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอในทองที่ซ่ึงมีสํานักงานคลังจังหวัด   

ณ  อําเภอ  ต้ังอยูดวย 
“สํานักงานคลังจังหวัด”  ใหหมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอดวย 
“คลังจังหวัด”  ใหหมายความรวมถึง  คลังจังหวัด  (อําเภอ)  ดวย   
“คลัง”  หมายความวา  บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
“กองคลัง”  ใหหมายความรวมถึง  ฝายการเงิน  หรือหนวยงานผูเบิกอื่นใด  ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“ผูอํานวยการกองคลัง”  ใหหมายความรวมถึง  เลขานุการกรม  หรือผูดํารงตําแหนงอื่นใด   

ซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“เจาหนาที่การเงิน”  หมายความวา  หัวหนาฝายการเงินหรือผูดํารงตําแหนงอื่น  ซ่ึงปฏิบัติงาน

ในลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน  และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่รับจายเงินของสวน
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคดวย 

“สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน”  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 

“เงินรายไดแผนดิน”  หมายความวา  เงินทั้งปวงที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปน

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายวาดวย 

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณบัญญัติไมใหสวนราชการนั้นนําไปใชจายหรือหักไว

เพื่อการใด ๆ   

“เงินเบิกเกินสงคืน”  หมายความวา  เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลว  

แตไมไดจายหรือจายไมหมด  หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน  และไดนําสงคลังกอนส้ินปงบประมาณหรือ

กอนส้ินระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป 

“เงินเหลือจายปเกาสงคืน”  หมายความวา  เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลัง

ไปแลว  แตไมไดจายหรือจายไมหมด  หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน  และไดนําสงคลังภายหลัง 

ส้ินปงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความวา  เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  

นอกจากเงินงบประมาณรายจาย  เงินรายไดแผนดิน  เงินเบิกเกินสงคืน  และเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

“ระบบ”  หมายความวา  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

(Government  Fiscal  Management  Information  System  :  GFMIS)  ซ่ึงปฏิบัติโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร

โดยตรง  หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

“ขอมูลหลักผูขาย”  หมายความวา  ขอมูลของหนวยงานผูเบิกหรือเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน

เกี่ยวกับ  ชื่อ  ที่อยู  เลขประจําตัวประชาชน  เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร   

เลขที่สัญญา  เง่ือนไขการชําระเงิน  หรือขอมูลอื่นใดที่จําเปนแลวแตกรณี  เพื่อใชสําหรับการรับเงิน 

ขอเบิกจากคลัง   

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
ความทั่วไป 

 

 

ขอ ๖ บรรดาแบบพิมพ  เอกสาร  ทะเบียนคุม  รายงาน   ที่ใชในการเบิกเงินจากคลัง 
การรับ  - จายเงิน   การเก็บรักษาเงิน   และการนําเ งินสงคลัง   ตลอดจนวิธีใชใหเปนไปตามที่  
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๗ ในกรณีที่สวนราชการมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหกระทรวงการคลัง 
เปนผูวินิจฉัย  และในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบนี้  ใหปลัดกระทรวง  
หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง  แลวแตกรณี  ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลงั   

ขอ ๘ การเบิกเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ   
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเงิน  ซ่ึงไดรับความ
ตกลงจากกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การใชงานในระบบ 

 

 

ขอ ๙ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายเปนผูมีสิทธิ 
ถือบัตรกําหนดสิทธิการใช  (GFMIS  smart  card)  รหัสผูใชงาน  (user  name)  และรหัสผาน  
(password)  เพื่อใชงานในระบบของหนวยงานผูเบิกที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ติดต้ังโปรแกรมสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในระบบ  และเชื่อมตอโดยตรงกับเครือขายของระบบ  หรือเปนผูมีสิทธิถือรหัส
ผูใชงานและรหัสผานของหนวยงานผูเบิกที่ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรดังกลาว  ซ่ึงปฏิบัติงานโดยใช
ชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๐ ใหผูมีสิทธิถือบัตรตามขอ  ๙  ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง  การอนุมัติจายเงิน 
ใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง  การนําเงินสงคลัง  การบันทึกและปรับปรุงขอมูล  และ
การเรียกรายงานในระบบ   

ขอ ๑๑ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกจัดทําคําส่ังหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร  กําหนด
บุคคลที่จะได รับมอบหมาย   กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการควบคุม 
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การปฏิบัติงานของหนวยงานผูเบิก  เพื่อเปนหลักปฏิบัติในการเขาใชงานในระบบสําหรับเจาหนาที่  
ผูรับผิดชอบและผูที่ไดรับมอบหมายหรือแตงต้ัง 

ขอ ๑๒ การจัดทํา  แกไข  อนุมัติการใช  และการดําเนินการอื่น ๆ  เกี่ยวกับบัตรกําหนด 
สิทธิการใช  รหัสผูใชงาน  และรหัสผาน  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๓ 
การเบิกเงิน 

 

 

สวนที่  ๑ 
สถานที่เบิกเงินและผูเบิกเงิน 

 

 

ขอ ๑๓ หนวยงานผู เบิกในส วนกลางใหส งข อมูล คําขอเบิก เ งินในระบบไปยั ง  

กรมบัญชีกลาง  สําหรับหนวยงานผูเบิกสังกัดสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคและหนวยงานผูเบิก

ในภูมิภาคใหสงขอมูลคําขอเบิกเงินในระบบไปยังสํานักงานคลังจังหวัด 

ขอ ๑๔ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายตามขอ  ๙  

เปนผูเบิกเงินจากคลัง  และอนุมัติการจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง   

สวนที่  ๒ 
หลักเกณฑการเบิกเงิน 

 

 

ขอ ๑๕ การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินนั้นไปจายและหามมิให 

ขอเบิกเงินจนกวาจะถึงกําหนด  หรือใกลจะถึงกําหนดจายเงิน 

เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด  ใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการนั้นเทานั้น  จะนําไปจายเพื่อ 

การอื่นไมได 

ในกรณีที่มีความจําเปน  กระทรวงการคลังอาจปรับแผนการเบิกจายเงินของหนวยงานผูเบิก 

ไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับฐานะการคลังของประเทศ  โดยแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทราบลวงหนา   
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ขอ ๑๖ หนวยงานผู เบิกจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได  หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

การไดรับเงินจากคลังไมปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหนวยงานผูเบิกในการที่จะตองดูแล
ใหมีการจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๗ คาใชจายที่เกิดข้ึนในปงบประมาณใด  ใหเบิกเงินจากงบประมาณรายจายของปนั้น
ไปจาย  ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปนั้นไดทัน  ใหเบิกจากเงิน
งบประมาณรายจายของปงบประมาณถัดไปได  แตคาใชจายนั้นจะตองไมเปนการกอหนี้ผูกพันเกิน
งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมติั  และใหปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๘ คาใชจายเงินงบกลาง  รายการเงินเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  เงินชวยเหลือ  
ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของขาราชการ   
เงินสมทบของลูกจางประจํา  คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางและพนักงานของรัฐ   
หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด  ถาคางเบิกใหนํามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ   
ของปงบประมาณตอ ๆ  ไปได 

ขอ ๑๙ คาใชจายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจาย 
ประจํา  หรือคาใชจายอื่น ๆ  ใหถือวาคาใชจายนั้นเกิดข้ึนเมื่อสวนราชการไดรับแจงใหชําระหนี้  และให
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้ 

ขอ ๒๐ การเบิกเงินเพื่อจายชําระหนี้ผูกพันเปนเงินตราตางประเทศใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
กรณีชําระหนี้ผูกพันเปนเงินบาท   โดยใหสวนราชการติดตอขอซ้ือเงินตราตางประเทศจาก 
ธนาคารพาณิชยโดยตรง 

ขอ ๒๑ การขอเบิกเงินทุกกรณี  สวนราชการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองหักภาษีใด ๆ   
ไว  ณ  ที่จาย  ใหบันทึกภาษีเปนรายไดแผนดินไวในคําขอเบิกเงินนั้นดวย  เวนแตไดมีการหักภาษีไวแลว 

ขอ ๒๒ สวนราชการเจาของงบประมาณจะมอบหมายใหสวนราชการอื่น  เปนผูเบิกเงิน
แทนก็ได  โดยใหถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

สวนที่  ๓ 
วิธีการเบิกเงิน 

 

 

ขอ ๒๓ การเบิกเงินจากคลัง  ใหหนวยงานผูเบิกปฏิบัติดังนี้ 
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(๑) เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  สําหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี   
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี   

(๒) นําขอมูลของหนวยงานผูเบิกตาม  (๑)  หรือของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินสรางเปน 
ขอมูลหลักผูขายในระบบ   

(๓) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอเบิกเ งินกอนสงคําขอเบิก เ งินไปยัง
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี   

(๔) ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลางใหกับหนวยงานผูเบิกหรือจายเงินตรงแกเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ขอ ๒๔ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับการซื้อทรัพยสิน  จางทําของ  หรือเชา
ทรัพยสินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีใบส่ังซ้ือ  ใบส่ังจาง  สัญญาหรือขอตกลง  ซ่ึงมีวงเงินต้ังแตหาพันบาทขึ้นไป
หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  ใหสวนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซ้ือ  หรือใบสั่งจางเพื่อทําการ
จองงบประมาณในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของ 
สวนราชการโดยตรง 

(๒) นอกจากกรณีตาม   (๑)  สวนราชการไมตองจัดทําหรือลงใบสั่งซ้ือหรือใบส่ังจาง   
ในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการเพื่อใหสวนราชการ
จายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินตอไป  หรือหากสวนราชการตองการใหจายเงินเขาบัญชีใหกับ  
เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรงก็ได 

การซื้อทรัพยสิน  จางทําของ  หรือเชาทรัพยสิน  ใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว  อยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลว   
หรือนับจากวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย 

ขอ ๒๕ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับคาไฟฟา  คาประปา  คาโทรศัพท  คาบริการ
ไปรษณียโทรเลข  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง 

ขอ ๒๖ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับเงินสวัสดิการ  คาตอบแทน  หรือกรณีอื่นใด
ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการเพื่อให
สวนราชการจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตอไป 
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ขอ ๒๗ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันทําการสิ้นเดือน   

ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินภายในวันที่สิบหาของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด   

สวนที่  ๔ 

การเบิกเงินของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ 
 

 

ขอ ๒๘ สวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศอาจสงคําขอเบิกเงินเพื่อซ้ือเงินตรา

ตางประเทศสําหรับจัดสงใหสํานักงานในตางประเทศใชจายไดทั้งจํานวน  แตในกรณีที่เห็นสมควร  

กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหเบิกเปนงวด ๆ  ตามความจําเปนก็ได 

กรณีสํานักงานในตางประเทศยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปตามที่ไดรับจัดสรร  

ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อสํารองจายเปนคาใชจายของ 

สวนราชการในตางประเทศ 

ขอ ๒๙ เงินที่จัดสงใหสํานักงานในตางประเทศตามขอ  ๒๘  เมื่อส้ินปงบประมาณหากมี

เงินเหลือ  ใหนําสงคืนสวนราชการเจาของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินป 

ในกรณีที่สํานักงานในตางประเทศมีหนี้ผูกพันเนื่องจากไดซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของไวแลว  

หรือไมมีการกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองเก็บเงินไวจายภายหลังส้ินป  และเมื่อไดรับอนุมัติ 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว  ใหเก็บเงินไวเพื่อจายสําหรับการนั้นตอไปไดภายใน

ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ  หากมีเงินคงเหลือใหนําเงินสงคืนสวนราชการเจาของงบประมาณภายใน

สามสิบวันนับแตครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไว  โดยใหสวนราชการเจาของงบประมาณ

ดําเนินการเบิกหักผลักสง 

ขอ ๓๐ เงินที่ไดรับคืนจากสํานักงานในตางประเทศตามขอ  ๒๙  ใหสวนราชการเจาของ

งบประมาณดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยใหเปนเงินบาท  แลวนําสงคลัง

เปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืนโดยดวน 
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หมวด  ๔ 
การจายเงินของสวนราชการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
หลักเกณฑการจายเงิน 

 

 

ขอ ๓๑ การจายเงินใหกระทําเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  กําหนดไว  

หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได  หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  และผูมีอํานาจ

ไดอนุมัติใหจายได 

ขอ ๓๒ การอนุมัติการจายเงินใหเปนอํานาจของบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม  

หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  ๗  หรือเทียบเทาข้ึนไป  

หรือผูที่มียศต้ังแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทข้ึนไป 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก

กระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเปนผูอนุมัติ

สําหรับหนวยงานนั้นก็ได 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 

ในภูมิภาค 

ขอ ๓๓ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ  ส่ังอนุมัติการจายเงินพรอมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจาย

หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบบัหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหนางบหลักฐานการจายก็ได 

ขอ ๓๔ การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

ขอ ๓๕ การจาย  โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  หามมิใหผูมี

หนาที่จายเงินเรียกหลักฐานการจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 

ขอ ๓๖ ขาราชการ  ลูกจาง  หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดที่ไมสามารถมารับเงินไดดวย

ตนเอง  จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทนก็ได  โดยใชใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 
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การจายเงินใหแกบุคคลนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไมสามารถมารับเงิน 
ไดดวยตนเอง  จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได 

การจายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรอง  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๓๗ ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา  “จายเงินแลว”  โดยลงลายมือชื่อ

รับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง  พรอมทั้งวัน  เดือน  ป  ที่จายกํากับไวในหลักฐานการ
จายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

ในกรณีที่หลักฐานการจายเปนภาษาตางประเทศ  ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการในขอ  ๔๑  
ไวดวย  และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย 

ขอ ๓๘ การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบ  และตองตรวจสอบ
การจายเงินกับหลักฐานการจายทุกส้ินวัน 

สวนที่  ๒ 
หลักฐานการจาย 

 

 

ขอ ๓๙ การจายเงินของสวนราชการ  ใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน  ซ่ึงผูรับเงิน

เปนผูออกให  หรือใบรับรองการจายเงิน  หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐาน

การจาย 

ขอ ๔๐ การจายเงินโดยกรมบัญชีกลาง  เพื่อเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน

โดยตรง  ใหใชรายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  เปนหลักฐานการจาย 

ขอ ๔๑ ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ  สถานที่อยู  หรือที่ทําการของผูรับเงิน 

(๒) วัน  เดือน  ป  ที่รับเงิน 

(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

(๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

ขอ ๔๒ กรณีสวนราชการจายเงินรายใด  ซ่ึงตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 

ผูรับเงินได  ใหผูรับเงินลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใชเปนหลักฐานการจาย 
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ขอ ๔๓ กรณีขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการจายเงินไป  โดยไดรับใบเสร็จรับเงิน 
ซ่ึงมีรายการไมครบถวนตามขอ  ๔๑  หรือซ่ึงตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได   
ใหขาราชการหรือลูกจางนั้นทําใบรับรองการจายเงินเพื่อนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน 
ตอสวนราชการ  และเมื่อมีการจายเงินแลว  ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น  ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อ 
ในใบสําคัญรับเงินนั้น  เพื่อเปนหลักฐานการจาย 

ในกรณีที่ไดรับใบเสร็จรับเงินแลว  แตเกิดสูญหาย  ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผูรับเงิน
รับรองเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได   

ในกรณีที่ไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได  ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น 
ทําใบรับรองการจายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณที่สูญหายหรือไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได  
และรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจาย  แมพบภายหลังจะไมนํามาเบิกจายอีก  แลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปสําหรับสวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลาง  หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  แลวแตกรณี   
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหใชใบรับรองนั้นเปนหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได  
และเมื่อมีการจายเงินแลว  ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น  ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น  
เพื่อเปนหลักฐานการจาย 

ขอ ๔๔ กรณีหลักฐานการจายของสวนราชการสูญหาย   ให ถือปฏิบั ติตามวิธีการ   
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๔๕ หลักฐานการจายตองพมิพหรือเขียนดวยหมึก  การแกไขหลักฐานการจาย  ใหใชวิธี
ขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม  และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

ขอ ๔๖ ใหสวนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจายไวในที่ปลอดภัย  มิใหสูญหายหรือ
เสียหายได  ทั้งนี้  เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลวใหเก็บอยางเอกสารธรรมดาได 

สวนที่  ๓ 
วิธีปฏิบัติในการจายเงิน 

 

 

ขอ ๔๗ การจายเงินใหจายเปนเช็ค  ยกเวนกรณีที่จายจากเงินทดรองราชการ  ซ่ึงเก็บรักษา
ไวเปนเงินสด  หรือการจายเงินใหแกขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการ  ผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด  
หรือการจายเงินที่มีวงเงินตํ่ากวาหาพันบาท  จะจายเปนเงินสดก็ได 
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การจายเงินผานธนาคารหรือดวยวิธีอื่นใด  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๔๘ การเขียนเช็คส่ังจายเงินใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซ้ือทรัพยสิน  จางทําของ  หรือเชา

ทรัพยสิน  ใหออกเช็คส่ังจายในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  ออก

และขีดครอมดวย 

(๒) การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ใหออกเช็คส่ังจาย 

ในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  และจะขีดครอมหรือไมก็ได 

(๓) ในกรณีส่ังจายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจาย  ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหนาที่การเงิน 

ของสวนราชการ  และขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  ออก  หามออกเช็คส่ังจายเงินสด 

หามลงลายมือชื่อส่ังจายในเช็คไวลวงหนา  โดยยังมิไดมีการเขียนหรือพิมพชื่อผูรับเงิน  วันที่ 

ที่ออกเช็ค  และจํานวนเงินที่ส่ังจาย 

ขอ ๔๙ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวเลขและตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพ 

ใหชิดเสน  และชิดคําวา  “บาท”  หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีชองวาง 

ที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได  และใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือหางหุนสวน  

จนชิดคําวา  “หรือผูถือ”  โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได 

หมวด  ๕ 
การเบิกจายเงินยืม 

 

 

ขอ ๕๐ สัญญาการยืมเงิน  สัญญาวางหลักทรัพย  และสัญญาค้ําประกัน  ใหเปนไปตาม

แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๕๑ ใหผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามขอ  ๓๒  เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินยืมดวย 

ขอ ๕๒ การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงิน  และผูมีอํานาจได

อนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแลวเทานั้น 

ขอ ๕๓ การยืมเงินของผูยืมที่ไมมีเงินใด ๆ  ที่สวนราชการผูใหยืมจะหักสงใชคืนเงินยืมได   

ใหสวนราชการผูใหยืมกําหนดใหผูยืมนําหลักทรัพยมาวางเปนประกันพรอมทั้งทําสัญญาวางหลักทรัพย

หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันไวตอสวนราชการผูใหยืม 
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ขอ ๕๔ การอนุมัติใหยืมเงินเพื่อใชในราชการ  ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะ

เทาที่จําเปน  และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเมื่อผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จส้ินไปกอน 

ขอ ๕๕ การจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ใหสวนราชการกระทําไดเฉพาะเพื่อใชจาย

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น  ซ่ึงจําเปน

เรงดวนแกราชการ  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืมนั้น 

ขอ ๕๖ สัญญาการยืมเงินใหจัดทําข้ึนสองฉบับ  โดยเมื่อผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืม

แลว  ใหลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบบั  พรอมกับมอบใหสวนราชการผูใหยืมเก็บ

รักษาไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ 

ขอ ๕๗ กรณีที่ตองจายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการที่ติดตอคาบเกี่ยวจากปงบประมาณ

ปจจุบันไปถึงปงบประมาณถัดไป  ใหเบิกเงินยืมงบประมาณในปปจจุบัน  โดยใหถือวาเปนรายจาย 

ของงบประมาณปปจจุบัน  และใหใชจายเงินยืมคาบเกี่ยวปงบประมาณถัดไป  ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินยืมสําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใหใชจายไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวัน

เร่ิมตนปงบประมาณใหม 

(๒) เงินยืมสําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ใหใชจายไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันเร่ิมตน

ปงบประมาณใหม 

ขอ ๕๘ การเบิกเงินเพื่อจายเปนเงินยืมใหแกบุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการ   

ใหกระทําไดเฉพาะงบรายจายหรือรายการดังตอไปนี้ 

(๑) รายการคาจางชั่วคราว  สําหรับคาจางซ่ึงไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประจํา   

แตจําเปนตองจายใหลูกจางแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง 

(๒) รายการคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

(๓) รายการคาสาธารณูปโภค  เฉพาะคาบริการไปรษณียโทรเลข 

(๔) งบกลาง  เฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราวซ่ึงไมมีกําหนดจายคาจางเปนงวดแนนอน 

เปนประจํา  แตจําเปนตองจายแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง 

(๕) งบรายจายอื่น ๆ  ที่จายในลักษณะเดียวกันกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
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ขอ ๕๙ การจายเงินยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรใหจาย

ไดสําหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไมเกินเกาสิบวัน  หากมีความจําเปนจะตองจายเกินกวากําหนดเวลา

ดังกลาว  สวนราชการจะตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

ขอ ๖๐ ใหผู ยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายที่ ยืมไป  (ถามี)  ภายในกําหนด

ระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ  

หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน  หรือ

ธนาณัติ  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  รวมทั้งการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหสงแก

สวนราชการผูใหยืมภายในสิบหาวันนับจากวันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม

ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน 

ในกรณีที่ผูยืมไดสงหลักฐานการจาย  เพื่อสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง  ใหสวน

ราชการผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน  แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายในสิบหาวัน

นับจากวันที่ไดรับคําทักทวง  หากผู ยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและไมไดชี้แจงเหตุผลให 

สวนราชการผูใหยืมทราบ  ใหสวนราชการผูใหยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือวาผูยืม

ยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น 

ขอ ๖๑ เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายที่ยืม  (ถามี)  ใหเจาหนาที่ผูรับ

คืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือ  ใบรับใบสําคัญตามแบบ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๖๒ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซ่ึงยังมิไดชําระคืนเงินยืม  ใหเสร็จส้ินไว

ในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหายและเมื่อผู ยืมไดชําระคืนเงินยืมเสร็จส้ินแลวใหเก็บรักษาเชนเดียวกับ

หลักฐานการจาย 

ขอ ๖๓ ในกรณีที่ผู ยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหผูอํานวยการ 

กองคลังเรียกใหชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว  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  ใหพิมพหมายเลขกํากับเลม  และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 
ขอ ๖๖ ใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ  และตรวจสอบไดวา  

ไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด  ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ใหหนวยงานใด  หรือ
เจาหนาที่ผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน  เดือน  ปใด 

ขอ ๖๗ การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงินใหพิจารณาจาย 
ในจํานวนที่เหมาะสมแกลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย 

ขอ ๖๘ ใบเสร็จรับเงินเลมใด  เมื่อไมมีความจําเปนตองใช  เชน  ยุบเลิกสํานักงานหรือไมมี
การจัดเก็บเงินตอไปอีก  ใหหัวหนาหนวยงานที่ รับใบเสร็จรับเงินนั้นนําสงคืนสวนราชการที่จาย
ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยดวน   

ขอ ๖๙ เมื่อส้ินปงบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการ
จัดเก็บเงิน  รายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และไดใชใบเสร็จรับเงิน 
ไปแลวเลมใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อยางชาไมเกินวันที่  ๓๑  ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป 

ขอ ๗๐ ใบเสร็จรับเงินเลมใดสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด  ใหใชรับเงินภายใน  
ปงบประมาณนั้น  เมื่อข้ึนปงบประมาณใหม  ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช  
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ใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช  เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินได
อีกตอไป 

ขอ ๗๑ หามขูดลบเพื่อแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงินในใบเสร็จรับเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน  

โดยใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไว  หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลว 
ออกฉบับใหม  โดยใหนําใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 

ขอ ๗๒ ใหสวนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ยังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย  อยาใหสูญหายหรือเสียหายได  และเมื่อไดตรวจสอบแลวใหเก็บไว
อยางเอกสารธรรมดาได 

สวนที่  ๒ 
การรับเงิน 

 

 

ขอ ๗๓ การรับเงินใหรับเปนเงินสด  เวนแตการรับเปนเช็ค  ดราฟท  หรือตราสารอยางอื่น  
หรือโดยวิธีอื่นใด  ใหปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๗๔ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน  ใหสวนราชการซึ่งมีหนาที่จัดเก็บ  หรือรับชําระเงินนั้น  
ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกคร้ัง  เวนแตเปนการรับชําระเงินคาธรรมเนียมที่มีเอกสารของ 
ทางราชการระบุจํานวนเงินที่รับชําระอันมีลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน  โดยเอกสารดังกลาว
จะตองมีการควบคุมจํานวนที่รับจายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน  หรือเปนการรับเงินตามคําขอ 
เบิกเงินจากคลัง 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ต้ังสํานักงานปกติ 
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง   

ขอ ๗๕ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เวนแตเงินประเภทใดที่มีการ
รับชําระเปนประจําและมีจํานวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภท
นั้นก็ได 

ขอ ๗๖ ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินประเภทนั้น  

ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเปนรายการเดียวในระบบก็ไดโดยใหแสดงรายละเอียดวาเปน
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เงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจํานวนเงินรวมรับทั้งส้ินเทาใดไวดานหลังสําเนา  
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลวใหบันทึกขอมูลการรับ

เงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป 

ขอ ๗๗ เมื่อส้ินเวลารับจายเงิน  ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับ

พรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสงตอเจาหนาที่การเงินของ 

สวนราชการนั้น 

ขอ ๗๘ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร  จากหัวหนา

สวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวใน

ระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม 

เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองตามวรรคหนึ่ งแลว   ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ   

ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย  และลงลายมือชื่อ

กํากับไวดวย 

หมวด  ๗ 
การเก็บรักษาเงินของสวนราชการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
สถานที่เก็บรักษา 

 

 

ขอ ๗๙ ใหสวนราชการเก็บรักษาเงินที่ จัดเก็บหรือไดรับไวในตูนิรภัยซ่ึงต้ังอยูในที่ 

ปลอดภัยของสวนราชการนั้น 

ขอ ๘๐ ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ  แตละสํารับไมนอยกวาสองดอก   

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  
หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินเปนคร้ังคราว  หรือกรณีที่สวนราชการ  มีการเก็บรักษาเงินเปน
จํานวนมาก  ซ่ึงเห็นวาการเก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยของสวนราชการนั้น  จะไมปลอดภัย  จะนําเงินฝาก
เก็บรักษาไว  ณ  สํานักงานคลังจังหวัด  ในลักษณะหีบหอตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดก็ได 

สวนที่  ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๘๒ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงต้ังขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง  ระดับสามหรือ
เทียบเทาข้ึนไปในสวนราชการนั้นอยางนอยสองคนเปนกรรมการเก็บรักษาเงินของสวนราชการนั้น   

ขอ ๘๓ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตูนิรภัยคนละหนึ่งดอกในกรณีที่ตูนิรภัย 
มีลูกกุญแจสามดอก  และมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน  ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจ 
คนละดอก  สวนลูกกุญแจที่เหลือใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะมอบใหกรรมการเก็บรักษา
เงินผูใดถือลูกกุญแจนั้น   

ในกรณีที่มีหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจหองมั่นคงหรือกรงเหล็กใหนําความ 
ในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนโุลม   

ขอ ๘๔ ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาแตงต้ังขาราชการตามนัยขอ  ๘๒  ปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนใหครบจํานวน 

การแตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  จะแตงต้ังไวเปนการประจําก็ได 
ขอ ๘๕ ในการสงมอบและรับมอบลูกกุญแจระหวางกรรมการเก็บรักษาเงิน  กับผูปฏิบัติ

หนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ใหบุคคลดังกลาวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซ่ึงเก็บรักษา
ไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับ
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไวในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันนั้นดวย 

ขอ ๘๖ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ตองเก็บ
รักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัยมิใหสูญหายหรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได   



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย  หรือมีกรณีสงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ  ใหรีบรายงาน   
ใหหัวหนาสวนราชการทราบเพื่อส่ังการโดยดวน 

ขอ ๘๗ หามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน 
มอบลูกกุญแจใหผูอื่นทําหนาที่กรรมการแทน   

สวนที่  ๓ 
การเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๘๘ ใหกองคลังหรือสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  แลวแตกรณี  จัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน 

ในกรณีที่วันใดไมมีรายการรับจายเงิน  จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้น 
ก็ได  แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย 

รายงานเงินคงเหลือประจําวันใหเปนไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอ ๘๙ เมื่อส้ินเวลารับจายเงินใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษา  และรายงานเงิน

คงเหลือประจําวัน  สงมอบใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน

เงินคงเหลือประจําวัน  เมื่อปรากฏวาถูกตองแลว  ใหเจาหนาที่การเงินนําเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตูนิรภัย  และใหกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ 
ประจําวันไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๙๐ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินไดลงลายมือชื่อแลว 
ใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงินเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อทราบ 

ขอ ๙๑ ในกรณีที่ปรากฏวาเงินที่ไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนเงินซ่ึงแสดงไว
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจาหนาที่การเงินผูนําสงรวมกัน
บันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับไดนั้นไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  และลงลายมือชื่อกรรมการ 
เก็บรักษาเงินทุกคนพรอมดวยเจาหนาที่การเงินผูนําสง  แลวนําเงินเก็บรักษาในตูนิรภัย  และใหกรรมการ 
เก็บรักษาเงินรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๙๒ เมื่อนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตูนิรภัยเรียบรอยแลว  ใหกรรมการ 
เก็บรักษาเงินใสกุญแจใหเรียบรอย  แลวลงลายมือชื่อบนกระดาษปดทับ  หรือประจําตราคร่ังของกรรมการ



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

เก็บรักษาเงินแตละคนไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัย  ในลักษณะที่แผนกระดาษปดทับหรือตราประจําคร่ัง
จะตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัย 

ในกรณีที่ตูนิรภัยต้ังอยูในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปดทับ  หรือ
การประจําตราคร่ังของกรรมการเก็บรักษาเงิน  จะกระทําที่ประตูหองมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแหงเดียว
ก็ได 

ขอ ๙๓ ในวันทําการถัดไป  หากจะตองนําเงินออกจาย  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงิน  แลวแตกรณี  รับไปจาย   
โดยใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงิน  แลวแตกรณี  ลงลายมือชื่อรับเงินไวในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไปจาย 

ขอ ๙๔ การเปดประตูหองมั่นคง  หรือประตูกรงเหล็ก  หรือตูนิรภัยใหกรรมการเก็บรักษาเงิน  
ตรวจกุญแจ  ลายมือชื่อบนแผนกระดาษปดทับ  หรือตราประจําคร่ังของกรรมการเก็บรักษาเงิน   
เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได 

หากปรากฏวาแผนกระดาษปดทับหรือตราประจําคร่ังของกรรมการเก็บรักษาเงินอยูในสภาพ
ไมเรียบรอย  หรือมีพฤติการณอื่นใดที่สงสัยวาจะมีการทุจริตใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการนั้นทราบ  
เพื่อพิจารณาสั่งการโดยดวน 

หมวด  ๘ 
การนําเงินสงคลังและฝากคลัง 

 

 

ขอ ๙๕ เงินที่ เบิกจากคลัง  ถาไมไดจายหรือจายไมหมด  ใหสวนราชการผูเบิกนําสง   
คืนคลังภายในสิบหาวันทําการ  นับจากวันรับเงินจากคลัง 

ในกรณีที่สวนราชการมีการรับคืนเงินที่ไดจายไปแลว  ใหนําสงคืนคลังภายในสิบหาวัน 
ทําการนับจากวันที่ไดรับคืน 

ขอ ๙๖ การนําเงินสงคลัง  ถานําสงกอนส้ินปงบประมาณหรือกอนส้ินระยะเวลาเบิกเงิน 
ที่กันไวเบิกเหลื่อมป  ใหสวนราชการนําสงเปนเงินเบิกเกินสงคืน  แตถานําสงภายหลังกําหนดดังกลาว  
ใหนําสงเปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

ขอ ๙๗ เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  ใหนําสงหรือ  นําฝากคลัง
ภายในกําหนดเวลา  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๑) เช็ค  ดราฟท  หรือต๋ัวแลกเงิน  ใหนําสงหรือนําฝากในวันที่ไดรับหรืออยางชาภายใน 
วันทําการถัดไป 

(๒) เงินรายไดแผนดิน  ใหนําสงอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  แตถาสวนราชการใด  มีเงิน
รายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท  ก็ใหนําเงินสงโดยดวนแตอยางชาตองไมเกิน 
สามวันทําการถัดไป 

(๓) เงินเบิกเกินสงคืน  หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน  ใหนําสงภายในสิบหาวันทําการ  นับจาก
วันรับเงินจากคลังหรือนับจากวันที่ไดรับคืน 

(๔) เงินนอกงบประมาณ  ใหนําฝากคลังอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  แตสําหรับเงินที่เบิกจากคลัง
เพื่อรอการจาย  ใหนําฝากคลังภายในสิบหาวันนับจากวันรับเงินจากคลัง 

ขอ ๙๘ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ  ๙  เปนผูนําเงินสงคลัง 
ขอ ๙๙ วิธีการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง  ใหหนวยงานผู เบิกในสวนกลาง  หรือใน 

สวนภูมิภาคจัดทําใบนําฝากเงิน  พรอมทั้งนําเงินสด  เช็ค  ดราฟท  ต๋ัวแลกเงิน  ฝากเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือของสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี  โดยปฏิบัติตามวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๐๐ หนวยงานผูเบิกที่ใชวิธีการเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบหรือวิธีการอื่น  ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๙ 
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

 

 

ขอ ๑๐๑ สวนราชการใดไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบประมาณ  โดยการซื้อทรัพยสิน  
จางทําของ  หรือเชาทรัพยสินที่มีใบส่ังซ้ือ  ใบส่ังจางหรือสัญญาหรือขอตกลงและมีวงเงินต้ังแต   
หาหมื่นบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  กรณีที่ไมสามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ไดทัน  
ส้ินปงบประมาณ  ใหถือวาใบสั่งซ้ือหรือใบส่ังจางหรือสัญญาหรือขอตกลงที่ไดจัดทําหรือลงไว   
ในระบบเปนการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตอไปไดอีกเปนเวลาหกเดือนนับจากวันส้ินปงบประมาณ 

ในกรณีที่สวนราชการไมไดกอหนี้ผูพัน  แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก   
ใหกระทรวงเจาสังกัดขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังแลว  ใหขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปได 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๐๒ การขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  สวนราชการตองดําเนินการกอนส้ินปงบประมาณ  
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การควบคุมและตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๑๐๓ ใหหนวยงานผู เบิกนําเอกสารการรับจายเงินมาเปนหลักฐานบันทึกบัญชี   
ตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๐๔ ทุกส้ินวันทําการ  ใหเจาหนาที่การเงินของสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินสด
และเช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

เมื่อส้ินปงบประมาณ  ใหสวนราชการจัดทํารายงานการเงินเสนอหัวหนาสวนราชการ  พรอม
ทั้งสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรอง  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๑๐๕ ใหหนวยงานผูเบิกมีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจาย  กรณีที่ไดรับการ
ทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ถาหนวยงานผูเบิกไมเห็นดวยกับขอทักทวง  ใหชี้แจงเหตุผล
และรายงานใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือรัฐวิสาหกิจ  เจาของงบประมาณ  แลวแตกรณีทราบ  ภายใน
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  หากเจาของงบประมาณ
ดังกลาวเห็นวาคําชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร  ใหพิจารณาดําเนินการขอใหกระทรวงการคลังวินิจฉัย
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานผูเบิก 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจากเจาของงบประมาณ   เมื่อกระทรวงการคลัง 
ไดวินิจฉัยคําชี้แจงเปนประการใดแลว  ใหแจงใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือรัฐวิสาหกิจเจาของ
งบประมาณ  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ  ในกรณีที่เจาของงบประมาณดังกลาวจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  ใหปฏิบัติใหเสร็จส้ินพรอมทั้งแจงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

ขอ ๑๐๖ การตรวจสอบภายในของสวนราชการใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๐๗ เมื่อปรากฏวาสวนราชการแหงใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินสงคลังไมถูกตองตามระเบียบ  ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม  หรือผูวาราชการ
จังหวัด  แลวแตกรณี  พิจารณาสั่งการใหปฏิบัติใหถูกตองโดยดวน 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๐๘ หากปรากฏวาเงินในความรับผิดชอบของสวนราชการแหงใดขาดบัญชี  หรือ 
สูญหายเสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติการณที่สอไปในทางไมสุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด 
ซ่ึงมิใชกรณีปกติ  ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  รีบรายงาน  
พฤติการณใหกระทรวงเจาสังกัดทราบโดยดวน  และดําเนินการสอบสวนหาตัวผูรับผิดตามหลักเกณฑ  
ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่  ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดอาญาแผนดินใหฟองรองดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดดวย 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 


