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ระเบียบรัฐสภา 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน 

และการนําเงินส่งคลัง  สําหรับใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  หรือสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  หรือเลขาธิการวุฒิสภา  

แล้วแต่กรณี 

“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

“คบง.รส.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“หน่วยงานผู้เบิก”  หมายความถึง  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

“สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”  ให้หมายความรวมถึง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  

และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย 

“สํานักการคลังและงบประมาณ”  หมายความว่า  สํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการ  

และให้หมายความรวมถึง  กลุ่มงานการเงิน  หรือหน่วยงานผู้เบิกอ่ืนใด  ซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะ

เช่นเดียวกันด้วย 
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“คลัง”  หมายความว่า  สํานักการคลังและงบประมาณ  และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝาก
ของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“สํานักงานคลังจังหวัด”  หมายความว่า  สํานักงานคลังจังหวัด  ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 
“คลังจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  คลังจังหวัด  (อําเภอ)  ด้วย 
“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน  และให้หมายความรวมถึง

เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนราชการดว้ย 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วย

การงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 
หรือเงินนอกงบประมาณ 

“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

“เงินรายได้แผ่นดิน”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นนําไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ 

“เงินเบิกเกินส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว 
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้นําส่งคลังก่อนส้ินปีงบประมาณ 
หรือก่อนส้ินระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี 

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลัง
ไปแล้ว  แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้นําส่งคลังภายหลังส้ิน
ปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงนิที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย  เงินรายได้แผ่นดิน  เงินเบิกเกินส่งคืน  และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government  Fiscal  Management  Information  System : GFMIS)  ซ่ึงปฏิบัติโดยผ่าน 
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง  หรือผ่านช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้า 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

“ข้อมูลหลักผู้ขาย”  หมายความว่า  ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เก่ียวกับชื่อ  ที่อยู่  เลขประจําตัวประชาชน  เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา  
เงื่อนไขการชําระเงิน  หรือข้อมูลอ่ืนใดที่จําเป็น  แล้วแต่กรณี  เพื่อใช้สําหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง 

“ตู้นิรภัย”  หมายความว่า  กําป่ันหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันม่ันคงซ่ึงใช้สําหรับเก็บรักษาเงิน
ของทางราชการ 

ข้อ ๔ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ความทั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ บรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  ทะเบียนคุม  รายงาน  ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง   
การรับ - จ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินส่งคลัง  ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามระเบียบที่  คบง.รส.  
กําหนด 

ข้อ ๖ ให้นําข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  มาใช้บังคับกับระเบียบนี้โดยอนุโลม   

ข้อ ๗ ในกรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้  คบง.รส.  เป็นผู้วินิจฉัย  
และในกรณีใดที่ไม่อาจดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทําความตกลงกับ  
คบง.รส. 

หมวด  ๒ 
การใช้งานในระบบ 

 

 

ข้อ ๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมาย  เป็นผู้มีสิทธิ 
ถือบัตรกําหนดสิทธิการใช้  (GFMIS  smart  card)  รหัสผู้ใช้งาน  (user  name)  และรหัสผ่าน  (password)  
เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในระบบ  และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายของระบบ  หรือเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
ของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ซ่ึงปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีสิทธิถือบัตรตามข้อ  ๘  ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง  การอนุมัติจ่ายเงิน 
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง  การนําเงินส่งคลัง  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล  และ 
การเรียกรายงานในระบบ 
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ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทําคําส่ังหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  กําหนด

บุคคลที่จะได้รับมอบหมาย  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการควบคุม 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก  เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบสําหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๑ การจัดทํา  แก้ไข  อนุมัติการใช้  และการดําเนินการอ่ืน ๆ  เก่ียวกับบัตรกําหนดสิทธิ

การใช้  รหัสผู้ใช้งาน  และรหัสผ่าน  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๓ 
การเบิกเงิน 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน 

 

 

ข้อ ๑๒ การขอเบิกเงินของส่วนราชการให้ส่งข้อมูลคําขอเบิกเงินในระบบไปยังระบบ   

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ  ๘   

เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง  และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง 

ส่วนที่  ๒ 

หลักเกณฑ์การเบิกเงิน 
 

 

ข้อ ๑๔ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนําเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกเงิน

จนกว่าจะถึงกําหนด  หรือใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงิน 

เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด  ให้นําไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น  จะนําไปจ่ายเพื่อการอ่ืนไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

คําส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก  คบง.รส. 

การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล 

ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
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ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย  
ในกรณี มีเหตุ จําเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน   ให้เ บิกจาก 
เงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้  แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน 
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนมัุติ  และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง  รายการเงินเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชย 
ของข้าราชการ  เงินสมทบของลูกจ้างประจํา  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างและพนักงานของรัฐหรือรายการอ่ืนที่กระทรวงการคลังกําหนด  ถ้าค้างเบิกให้นํามาเบิกจาก 
เงินงบกลางรายการนั้น ๆ  ของปีงบประมาณต่อ ๆ  ไปได้ 

ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดซ่ึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจํา  
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเม่ือส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชําระหนี้  และให้นํามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ 

ข้อ ๑๙ การเบิกเงินเพื่อจ่ายชําระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 
กรณีชําระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท  โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซ้ือเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรง 

ข้อ ๒๐ การขอเบิกเงินทุกกรณี  ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ  ไว้  
ณ  ที่จ่าย  ให้บันทึกการหักภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคําขอเบิกเงินนั้นดว้ย  เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว 

ข้อ ๒๑ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้ส่วนราชการหรือส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้  โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
วิธีการเบิกเงิน 

 

 

ข้อ ๒๒ การเบิกเงินจากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  สําหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชีและ 

เงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี 
(๒) นําข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกตาม  (๑)  หรือของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินสร้างเป็นข้อมูล

หลักผู้ขายในระบบ 



  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอเบิกเงินก่อนส่งคําขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง

หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับหน่วยงานผู้เบิกหรือจ่ายเงินตรงแก่เจ้าหนี้

หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ข้อ ๒๓ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสําหรับการซ้ือทรัพย์สิน  จ้างทําของ  หรือเช่า 

ทรัพย์สินตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีใบส่ังซ้ือ  ใบส่ังจ้าง  สัญญาหรือข้อตกลง  ซ่ึงมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป 

หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  ให้ส่วนราชการจัดทําหรือลงใบส่ังซ้ือ  หรือใบส่ังจ้างเพื่อทําการจอง

งบประมาณในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการ

โดยตรง 

(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ส่วนราชการไม่ต้องจัดทําหรือลงใบส่ังซ้ือหรือใบส่ังจ้างในระบบ  

โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงิน 

ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ 

ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 

การซ้ือทรัพย์สิน  จ้างทําของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  ให้ส่วนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง

โดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินห้าวันทําการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ 

นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหนว่ยงานย่อย 

ข้อ ๒๔ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสําหรับค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการ

ไปรษณีย์โทรเลข  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง 

ข้อ ๒๕ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสําหรับเงินสวัสดิการ  ค่าตอบแทน  หรือกรณีอ่ืนใด 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้

ส่วนราชการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 

ข้อ ๒๖ เงินประเภทใดซ่ึงโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันทําการส้ินเดือน  ให้ส่วนราชการ

ส่งคําขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 



  หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การจ่ายเงินของส่วนราชการ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 

 

ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินให้กระทําเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ังกําหนดไว้   
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก  คบง.รส.  และผู้มีอํานาจได้อนุมัติ
ให้จ่ายได้ 

ข้อ ๒๘ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ  หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๙ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ  ส่ังอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย

หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 
ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๓๑ การจ่าย  โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่

จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 
ข้อ ๓๒ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือผู้รับบํานาญหรือเบ้ียหวัดที่ไม่สามารถ 

มารับเงินได้ด้วยตนเอง  จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน 
ได้ด้วยตนเอง  จะทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมารับเงินแทนก็ได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ข้อ ๓๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อ

รับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปีที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐาน 
การจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยตามรายการในข้อ  ๓๗  
ไวด้้วย  และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลด้วย 

ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ  และต้องตรวจสอบ
การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกส้ินวัน 



  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
หลักฐานการจ่าย 

 

 

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน  ซ่ึงผู้รับเงิน 
เป็นผู้ออกให้  หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือเอกสารอ่ืนใดที่กระทรวงการคลัง  หรือส่วนราชการกําหนด 
เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๓๖ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง  เพื่อเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง  
ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๓๗ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปีที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
ข้อ ๓๘ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด  ซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 

ผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินลงช่ือรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 
ข้อ ๓๙ กรณีข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการจ่ายเงินไป  โดยได้รับ

ใบเสร็จรับเงินซ่ึงมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓๗  หรือซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน 
จากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างนั้นทําใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนํามาเป็น
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ  และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว  ให้ข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ  หรือลูกจ้างนั้นทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย 

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว  แต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้สําเนาใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผู้รับเงิน
รับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 

ในกรณีที่ไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  
หรือลูกจ้างของส่วนราชการนั้นทําใบรับรองการจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่สูญหายหรือ 
ไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย  แม้พบภายหลัง
จะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก  แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
เม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว  
ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการนั้นทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญ
รับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย 



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๔๐ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย   ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๔๑ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธี 
ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 

ข้อ ๔๒ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย  มิให้สูญหายหรือเสียหาย
ได้  ทั้งนี้  เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนที่  ๓ 
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 

 

 

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค  ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการซ่ึงเก็บรักษาไว้
เป็นเงินสด  หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  ผู้รับบํานาญหรือเบ้ียหวัด   
หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ํากว่าห้าพันบาท  จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

การจ่ายเงนิผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอ่ืนใด  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ข้อ ๔๔ การเขียนเช็คส่ังจ่ายเงินให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซ้ือทรัพย์สิน  จ้างทําของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  

ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ”  ออกและขีดคร่อมด้วย 
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คส่ังจ่าย 

ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ”  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
(๓) ในกรณีส่ังจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน 

ของส่วนราชการ  และขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คส่ังจ่ายเงินสด 
ห้ามลงลายมือชื่อส่ังจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน  วันที่ 

ที่ออกเช็ค  และจํานวนเงินที่ส่ังจ่าย 
ข้อ ๔๕ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คทีเ่ป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพใ์ห้ชิดเส้น  

และชิดคําว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียน 
หรือพิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า  
“หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมได้ 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืม 

 

 

ข้อ ๔๖ สัญญาการยืมเงิน  สัญญาวางหลักทรัพย์  และสัญญาค้ําประกัน  ให้เป็นไปตามแบบ 
ที่กระทรวงการคลัง  หรือที่ส่วนราชการกําหนด 

ข้อ ๔๗ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๘  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 
ข้อ ๔๘ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอํานาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น 
ข้อ ๔๙ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ  ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้   

ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกําหนดให้ผู้ยืมนําหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทําสัญญาวางหลักทรัพย์
หรือหาบุคคลที่  คบง.รส.  กําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 

ข้อ ๕๐ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็น  
และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเม่ือผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จส้ินไปก่อน 

ข้อ ๕๑ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ส่วนราชการกระทําได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย 
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอ่ืน  ซ่ึงจําเป็นเร่งด่วน
แก่ราชการ  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น 

ข้อ ๕๒ สัญญาการยืมเงินให้จัดทําขึ้นสองฉบับ  โดยเม่ือผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว  
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้
เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๕๓ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเก่ียวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป  ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน  โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 
ของงบประมาณปีปัจจุบัน  และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเก่ียวปีงบประมาณถัดไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินยืมสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 
วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

(๒) เงินยืมสําหรับปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๕๔ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้กระทํา
ได้เฉพาะงบประมาณรายจ่ายหรือรายการดังต่อไปนี้ 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว  สําหรับค่าจ้างซ่ึงไม่มีกําหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจํา 
แต่จําเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเม่ือเสร็จงานที่จ้าง 

(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๓) รายการค่าสาธารณูปโภค  เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 
(๔) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจ้างชั่วคราวซ่ึงไม่มีกําหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน 
เป็นประจํา  แต่จําเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเม่ือเสร็จงานที่จ้าง 

(๕) งบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
ข้อ ๕๕ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่าย 

ได้สําหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากําหนดเวลา
ดังกล่าว  ส่วนราชการจะต้องขอทําความตกลงกับ  คบง.รส.  ก่อน 

ข้อ ๕๖ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในกําหนดระยะเวลา  
ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน  หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือธนาณัติ  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน
สามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคําทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
ได้รับคําทักท้วง  หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามคําทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ   
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจํานวนที่ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๕๗ เม่ือผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือ  ใบรับใบสําคัญตามแบบ 
ที่กรมบัญชีกลาง  หรือส่วนราชการกําหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๕๘ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซ่ึงยังมิได้ชําระคืนเงินยืม  ให้เสร็จส้ินไว้ใน 

ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเม่ือผู้ยืมได้ชําระคืนเงินยืมเสร็จส้ินแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้อํานวยการสํานัก

การคลังและงบประมาณเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จส้ินไปโดยเร็ว   

อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณรายงาน

ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  เพื่อพิจารณาส่ังการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

หมวด  ๖ 

การรับเงินของส่วนราชการ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

ข้อ ๖๐ ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่ม

อย่างน้อยหนึ่งฉบับ  หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๖๑ ใบเสร็จรับเงิน  ให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่ม  และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 

ข้อ ๖๒ ให้ส่วนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ  และตรวจสอบได้ว่า 

ได้จัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ให้หน่วยงานใด   

หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเม่ือวัน  เดอืน  ปีใด 

ข้อ ๖๓ การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ไปจัดเก็บเงินให้พิจารณาจ่าย 

ในจํานวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๖๔ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เม่ือไม่มีความจําเป็นต้องใช้  เช่น  ยุบเลิกสํานักงานหรือไม่มี 

การจัดเก็บเงินต่อไปอีก  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นนําส่งคืนส่วนราชการที่ จ่าย

ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 
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ข้อ ๖๕ เม่ือส้ินปีงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน  
รายงานให้ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่  ๓๑  
ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๖๖ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสําหรับรับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายใน
ปีงบประมาณนั้น  เม่ือขึ้นปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้
ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นํามาใช้รับเงินได้อีกต่อไป 

ข้อ ๖๗ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระเงินในใบเสร็จรับเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ 

ทั้งจํานวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆ่านั้นไว้  หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ
แล้วออกฉบับใหม่  โดยให้นําใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

ข้อ ๖๘ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเม่ือได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้ 
อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การรับเงิน 

 

 

ข้อ ๖๙ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด  เว้นแต่การรับเป็นเช็ค  ดร๊าฟท์  หรือตราสารอย่างอ่ืน
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง  หรือ  คบง.รส.  กําหนด 

ข้อ ๗๐ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน  ให้ส่วนราชการซ่ึงมีหน้าที่จัดเก็บ  หรือรับชําระเงินนั้น
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง  เว้นแต่เป็นการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมที่มีเอกสารของทางราชการ
ระบุจํานวนเงินที่รับชําระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน  โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมี 
การควบคุมจํานวนที่รับจ่ายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน  หรือเป็นการรบัเงินตามคําขอเบิกเงินจากคลัง 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ตั้งสํานักงานปกติ   
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๗๑ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระ
เป็นประจําและมีจํานวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ ๗๒ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน 
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เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินประเภทนั้น 
ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้โดยให้แสดงรายละเอียดว่า 
เป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจํานวนเงินรวมรับทั้งส้ินเท่าใดไว้ด้านหลังสําเนา
ใบเสร็จรับเงนิฉบับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้น
ในระบบในวันทําการถัดไป 

ข้อ ๗๓ เม่ือส้ินเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินที่ได้รับ
พร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่ จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 
ของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๗๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  จากหัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ 

เม่ือได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ 
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย  และลงลายมือชื่อ 
กํากับไว้ด้วย 

หมวด  ๗ 
การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
สถานที่เก็บรักษา 

 

 

ข้อ ๗๕ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้นิรภัยซ่ึงตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย 
ของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๗๖ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ  แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกิน
สามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน  โดยสํารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน  ส่วนสํารับ 
ที่เหลือให้นําฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ  ณ  สถานที่สํานักบริหารเงินตรา  กรมธนารักษ์  
กระทรวงการคลัง 
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ข้อ ๗๗ สํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัดใดโดยปกติไม่มีการเก็บรักษาเงินหากมีความจําเป็น
จะต้องเก็บรักษาเงินเป็นครั้งคราว  หรือกรณีที่ ส่วนราชการ  มีการเก็บรักษาเงินเป็นจํานวนมาก   
ซ่ึงเห็นว่าการเก็บรักษาเงินไว้ในตู้นิรภัยของส่วนราชการนั้น  จะไม่ปลอดภัย  จะนําเงินฝากเก็บรักษาไว้  
ณ  สํานักงานคลังจังหวัด  ในลักษณะหีบห่อตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ข้อ ๗๘ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในส่วนราชการนั้นอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๗๙ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอกในกรณีที่ตู้นิรภัย 
มีลูกกุญแจสามดอก  และมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจ 
คนละดอก  ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น 

ในกรณีที่มีห้องม่ันคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจห้องม่ันคงหรือกรงเหล็กให้นําความใน
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ  ๗๘  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจํานวน 

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  จะแต่งตั้งไว้เป็นการประจําก็ได้ 
ข้อ ๘๑ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงิน  กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซ่ึงเก็บรักษาไว้ใน 
ตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ 
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวันนั้นด้วย 

ข้อ ๘๒ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ต้องเก็บรักษา
ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนําไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่า 
ลูกกุญแจสูญหาย  หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ  ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
เพื่อส่ังการโดยด่วน 

ข้อ ๘๓ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบ 
ลูกกุญแจให้ผู้อ่ืนทําหน้าที่กรรมการแทน 
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ส่วนที่  ๓ 
การเก็บรักษาเงิน 

 

 

ข้อ ๘๔ ให้สํานักการคลังและงบประมาณ  จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็นประจําทุกวัน 

ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน  จะไม่ทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได้  

แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย 

รายงานเงินคงเหลือประจําวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๘๕ เม่ือส้ินเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษา  และรายงาน 

เงินคงเหลือประจําวัน  ส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน

เงินคงเหลือประจําวัน  เม่ือปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน

เก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๘๖ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เม่ือกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว   

ให้ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ 

ข้อ ๘๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนเงินซ่ึงแสดงไว้ใน

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่งร่วมกันบันทึก

จํานวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงิน

ทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่ง  แล้วนําเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงิน

รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

ข้อ ๘๘ เม่ือนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน

ใส่กุญแจให้เรียบร้อย  แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ  หรือประจําตราครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงิน

แต่ละคนไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรภัย  ในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับหรือตราประจําครั่งจะต้องถูกทําลาย

เม่ือมีการเปิดตู้นิรภัย 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องม่ันคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ  หรือ

การประจําตราครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงิน  จะกระทําที่ประตูห้องม่ันคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 
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ข้อ ๘๙ ในวันทําการถัดไป  หากจะต้องนําเงินออกจ่าย  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงิน 

ที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี   

รับไปจ่ายโดยให้ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี   

ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันก่อนวันทําการที่รับเงินไปจ่าย 
ข้อ ๙๐ การเปิดประตูห้องม่ันคง  หรือประตูกรงเหล็ก  หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน

ตรวจกุญแจ  ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ  หรือตราประจําครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงิน 
เม่ือปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับหรือตราประจําครั่งของกรรมการเก็บรักษาเงินอยู่ในสภาพ 
ไม่เรียบร้อย  หรือมีพฤติการณ์อ่ืนใดที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบ
เพื่อพิจารณาส่ังการโดยด่วน 

หมวด  ๘ 
การนําเงินส่งคลังและฝากคลัง 

 

 

ข้อ ๙๑ เงินที่เบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้ส่วนราชการผู้เบิกนําส่งคืนคลัง
ภายในสิบห้าวันทําการ  นับจากวันรับเงินจากคลัง 

ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว  ให้นําส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทําการ
นับจากวันที่ได้รับคืน 

ข้อ ๙๒ การนําเงินส่งคลัง  ถ้านําส่งก่อนส้ินปีงบประมาณหรือก่อนส้ินระยะเวลาเบิกเงิน 
ที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี  ให้ส่วนราชการนําส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  แต่ถ้านําส่งภายหลังกําหนดดังกล่าว  
ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

ข้อ ๙๓ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ  ให้นําส่งหรือนําฝากคลังภายใน
กําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เช็ค  ดร๊าฟท์  หรือตั๋วแลกเงิน  ให้นําส่งหรือนําฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายใน 
วันทําการถัดไป 

(๒) เงินรายได้แผ่นดิน  ให้นําส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  แต่ถ้าส่วนราชการใด  มีเงินรายได้
แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหม่ืนบาท  ก็ให้นําเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทําการถัดไป 
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(๓) เงินเบิกเกินส่งคืน  หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ให้นําส่งภายในสิบห้าวันทําการ  นับจาก
วันรับเงินจากคลังหรือนับจากวันที่ได้รับคืน 

(๔) เงินนอกงบประมาณ  ให้นําฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  แต่สําหรับเงินที่เบิกจาก
คลังเพื่อรอการจ่าย  ให้นําฝากคลังภายในสิบห้าวันนับจากวันรับเงินจากคลัง 

ข้อ ๙๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๘  เป็นผู้นําเงินส่งคลัง 
ข้อ ๙๕ วิธีการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทําใบนําฝากเงิน  พร้อมทั้ง 

นําเงินสด  เช็ค  ดร๊าฟท์  ตั๋วแลกเงิน  ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  โดยปฏิบัติตาม
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๙๖ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอ่ืน  ให้ถือปฏิบัติตาม 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๙ 
การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

 

 

ข้อ ๙๗ ส่วนราชการใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณ  โดยการซ้ือทรัพย์สินจ้างทําของ  
หรือเช่าทรัพย์สินที่มีใบส่ังซ้ือ  ใบส่ังจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงและมีวงเงินตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทขึ้นไปหรือ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได้ทันส้ินปีงบประมาณ  ให้ถือว่า
ใบส่ังซ้ือหรือใบส่ังจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ จัดทําหรือลงไว้ในระบบเป็นการขอกันเงิน 
ไว้เบิกเหล่ือมปีต่อไปได้อีกเป็นเวลาหกเดือนนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

ในกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้ส่วนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  เม่ือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว   
ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีได้ 

ข้อ ๙๘ การขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  ส่วนราชการต้องดําเนินการก่อนส้ินปีงบประมาณ 
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การควบคุมและตรวจสอบ 
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ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกนําเอกสารการรับจ่ายเงินมาเป็นหลักฐานบันทึกบัญชีตามหลักการ

และนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๐๐ ทุกส้ินวันทําการ  ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจํานวนเงินสดและ

เช็ค  ดร๊าฟท์  หรือตราสารอย่างอ่ืน  คงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

เม่ือส้ินปีงบประมาณ  ให้ส่วนราชการจัดทํารายงานการเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  พร้อมทั้ง

ส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรอง  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๐๑ ให้หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 

ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย  กรณีที่ได้รับ

การทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง  ให้ชี้แจง

เหตุผลและรายงานให้เจ้าของงบประมาณทราบ  ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจาก

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หากเจ้าของงบประมาณดังกล่าวเห็นว่าคําชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร   

ให้พิจารณาดําเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายในสิบวนันับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอจากเจ้าของงบประมาณ  เม่ือกระทรวงการคลัง 

ได้วินิจฉัยคําชี้แจงเป็นประการใดแล้ว  ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

ของกระทรวงการคลัง  ให้ปฏิบัติให้เสร็จส้ินพร้อมทั้งแจ้งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

ข้อ ๑๐๒ การตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๐๓ เม่ือปรากฏว่าส่วนราชการใดปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน 

และการนําเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ังการให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

โดยด่วน 

ข้อ ๑๐๔ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดขาดบัญชี  หรือสูญหาย

เสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซ่ึงมิใช่กรณีปกติ  

ให้หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  ดําเนินการ

สอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 

ให้ฟ้องร้องดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดด้วย 



  หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๐๕ การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินส่งคลังที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
และยังไม่แล้วเสร็จ  ในวันที่ระเบียบนี้  มีผลใช้บังคับ  ให้ส่วนราชการดําเนินการต่อไปตามระเบียบ 
ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้เท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐๖ ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  หรือหนังสืออนุญาต
ของกระทรวงการคลัง  ซ่ึงมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนระเบียบนี้  คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มีระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือเวียนที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
นิคม  ไวยรัชพานิช 

ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 


