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ณ โรงแรม ปรินซ พาเลส กรุงเทพฯ
ระหวางวันท่ี 20-22 พฤษภาคม 2552

โครงการพัฒนาความรูบุคลากร
สูการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
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ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ-
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551

นางนิตยา  ศรีเกิด
กลุมตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
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หัวขอการบรรยาย

ความเปนมาของระเบียบฯ1.

นิยามศัพทท่ีสําคัญ (Keyword)2.

การใชงานในระบบ GFMIS3.

หลักเกณฑการเบิกเงิน4.

วิธีการเบิกเงิน5.

4

หัวขอการบรรยาย ...ตอ...

หลักเกณฑการจายเงิน6.

การเบิกจายเงินยืม7.

การรับเงิน / การเก็บรักษาเงิน8.

การนําเงินสงคลัง และฝากคลงั9.

การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป10.
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 ความเปนมาของระเบียบ

6

ในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
และที่แกไขเพิ่มเติม บัญญัติวา ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
งบประมาณเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1) ..................
(2) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการเบิกจายเงินจากคลัง 

การเก็บรักษาเงิน  และการนําเ งินส งคลังดวยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

ความเปนมาของระเบียบ
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กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได
กําหนดระเบียบออกมา 2 ระเบียบ ไดแก

(1) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (มีถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2548)

(2) ระเบียบการรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ 
พ.ศ. 2520 (มีถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543)

ความเปนมาของระเบียบ ....ตอ....

8

ปงบประมาณรายจาย 2551 กระทรวงการคลังไดปรับปรุงระเบียบ
ใหม โดยนํา 2 ระเบียบมารวมเปนระเบียบเดียว คือ

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. 2551

มีผลบังคับใช ต้ังแต 8 มีนาคม 2551 เปนตนไป และยกเลิก 2 
ระเบียบดังกลาวทุกฉบับ 

เหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ความเปนมาของระเบียบ ....ตอ....
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 นิยามศัพทท่ีสําคัญในระเบียบ
(Keyword)

10

หนวยงานผูเบิก หมายถึง หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 
และเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
คลัง หมายความวา บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทย
งบรายจาย หมายความวา งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ
หลักฐานการจาย หมายความวา หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแก
ผูรับหรือเจาหน้ีตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว

 นิยามศัพทท่ีสําคัญในระเบียบฯ (Keyword)
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เงินยืม : เงินที่สวนราชการจายใหยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ไมวาจะจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย หรือเงินนอกงบประมาณ

เงินรายไดแผนดิน : เงินที่สวนราชการจัดเก็บไดหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ไมใหสวนราชการนําไปใชจายหรือ
หักไวเพื่อการใดๆ

 นิยามศัพทท่ีสําคัญในระเบียบฯ ....ตอ....

12

เงินเบิกเกินสงคืน : เงินงบประมาณรายจายที่เบิกจากคลังออกมาแลว แต
จายไมหมดหรือไมไดจาย หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลัง
กอนส้ินปงบประมาณหรือกอนส้ินระยะเวลาเบิกเงินท่ีกันไวเบิกเหลื่อมป

เงินเหลือจายปเกาสงคืน : แตกตางจากเงินเบิกเกินสงคืนตรงที่สงคืนคลัง
หลังส้ินปงบประมาณ หรือหลังระยะเวลาเบิกเงินท่ีกันไวเหล่ือมป

 นิยามศัพทท่ีสําคัญในระเบียบฯ ....ตอ....
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เงินนอกงบประมาณ : เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 
นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกิน
สงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน

ขอมูลหลักผูขาย : ขอมูลของหนวยงานผูเบิก/ เจาหนี้/ ผูมีสิทธิรับเงิน 
ประกอบดวย - ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี
- ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร
- เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชําระเงิน และขอมูลอื่นที่จําเปน

 นิยามศัพทท่ีสําคัญในระเบียบฯ ....ตอ....

14
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 การใชงานในระบบ GFMIS
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ผูมีสิทธิใชงานในระบบ ไดแก

หัวหนาหนวยงานผูเบิก หรือ

ผูท่ีหัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมาย 

ผูมีสิทธิดังกลาวขางตนจึงเปนผูมีสิทธิ

* ถือบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart Card)

* รหัสผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password)

 การใชงานในระบบ GFMIS

16

วิธีปฏิบัติในการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีเปนผูมีสิทธิถือบัตรเพ่ือเขาใชงาน
ในระบบ 

1. หัวหนาหนวยงานผูเบิกตองจัดทําคําส่ังหรือมอบหมายเปนลายลักษณ
อักษร

2. กําหนดหรือระบุตัวบุคคลที่จะไดรับมอบหมาย
3. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
4. กําหนดแนวทางการควบคุมการปฏบิัติงาน
5. แจงเวียนใหผูที่ไดรับมอบหมายถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัด

 การใชงานในระบบ GFMIS ....ตอ....
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 หลักเกณฑการเบิกเงิน

18

1. การขอเบิกเงินทุกครั้งตองระบุวัตถุประสงคในการเบิกเงิน

2. ขอเบิกเมื่อถึงกําหนดหรือใกลครบกําหนดท่ีจะตองจายเงินใหกับเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิ

3. ขอเบิกเงินเพื่อไปจายอะไรก็ตองจายเงินตามท่ีระบุไวเทานั้น จะนําไป
จายอยางอื่นไมได

 หลักเกณฑการเบิกเงิน



10

19

4. เงินที่ขอเบิกออกมาจะนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตองมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหจายได หรือไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง

5. คาใชจายที่เกิดข้ึนในปงบประมาณใด ใหเบิกเงินจากงบประมาณรายจาย
ของปน้ัน

 หลักเกณฑการเบิกเงิน ....ตอ....

เวนแต เปนคาใชจายบางรายการที่กระทรวงการคลังใหนําไปเบิกใน
ปงบประมาณถัดไปได

20

ไดแก

1 คาใชจายคางเบิกขามป

2 เงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป

3 คาใชจายที่กระทรวงการคลังใหถือเปนรายจายเม่ือไดรับแจงให
ชําระหน้ี (กค 0502/ว 178 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535)

4 เงินยืมคาบเก่ียว

คาใชจายท่ีไดรับการยกเวน

ใหนํามาเบิกจายในปงบประมาณถัดไปได 

20
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เกิดขึ้ น เพราะมี เหตุจํ า เปนไมสามารถเบิกจายได ทันภายใน
ปงบประมาณนั้น ใหนํามาเบิกจายในปงบประมาณถัดไปไดภายใตหลักเกณฑ 
ดังนี้

- คาใชจายนั้นตองไมเปนการกอหน้ีผูกพันเกินงบประมาณรายจายท่ีไดรับ
อนุมัติในปน้ัน (ปที่เกิดคาใชจาย)

- ใหนํามาเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปถัดไปได (ปที่ขอเบิก)

- หัวหนาสวนราชการรับรองเงินงบประมาณของปท่ีเกิดคาใชจายวามเีหลอื
เพียงพอ ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

1. คาใชจายคางเบิกขามป 

22

มี 2 กรณี คือ

(1) กรณีกันเงินแบบมีหน้ีผูกพัน ไดแก มีใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจาง ที่ไดจัดทํา
ในระบบ GFMIS เรียบรอยแลว แตไมสามารถเบิกจายเงินใหแกเจาหนี้ไดทัน
ภายในปงบประมาณ ตองกันไวเบิกจายเหลื่อมป      

(2) กรณีกันเงินแบบไมมีหน้ีผูกพัน ตองขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
กอนที่จะส้ินปงบประมาณ (มีวงเงินตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป)

 ท้ัง 2 กรณีตองมีวงเงิน 50,000 บาทข้ึนไป 

2. เงินกันไวเบิกเหลอืจายเหล่ือมป
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แบงเปน 3 กลุม ไดแก

3.1 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนไมวาเดือนใด ไดแก

3.1.1 คาเชาบานราชการ

3.1.2 คาบอกรับสงพิมพ

3.1.3 คาบัญชีพลโดยสารรถไฟ

3.1.4 คาขนสง

3. คาใชจายท่ีกระทรวงการคลังใหถือเปนรายจายเม่ือไดรับแจงให
ชําระหน้ี (โดยไมถือเปนคาใชจายคางเบิกขามป)

24

3.2 คาใชจายเฉพาะเดือนกันยายน ไดแก

3.2.1 คาเบี้ยเลี้ยงผูตองหา

3.2.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง

3.2.3 คาเครื่องอุปโภค (ขาว / กับขาว) และคาเชื้อเพลิงของ
ผูตองขัง

3.2.4 คาเครื่องอุปโภค (ขาว / กับขาว) และคาเชื้อเพลิงของคนไข 
นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผูชวยพยาบาล

3. คาใชจายท่ีกระทรวงการคลังใหถือเปนรายจายเม่ือไดรับแจงให
ชําระหน้ี (โดยไมถือเปนคาใชจายคางเบิกขามป) ....ตอ....

24
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3.3 คาใชจายเฉพาะเดือนสิงหาคม-กันยายน

3.3.1 คากําจัดขยะมูลฝอย

3.3.2 คาน้ํา

3.3.3 คาไฟฟา

3.3.4 คาโทรศัพท / คาเชาโทรศัพทเคลื่อนที่ / วิทยุติดตามตัว / 
โทรสาร

3. คาใชจายท่ีกระทรวงการคลังใหถือเปนรายจายเม่ือไดรับแจงให
ชําระหน้ี (โดยไมถือเปนคาใชจายคางเบิกขามป) ....ตอ....

26

3.3.5 คาเชาคูสายโทรศัพท

3.3.6 คาติดตั้งโทรศัพท

3.3.7 คาฝากสงไปรษณีย/พัสดุ ที่ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

3.3.8 คาเชาบริการสัญญาณเคเบิ้ลทีวี

3. คาใชจายท่ีกระทรวงการคลังใหถือเปนรายจายเม่ือไดรับแจงให
ชําระหน้ี (โดยไมถือเปนคาใชจายคางเบิกขามป) ....ตอ....
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หมายถึง การยืมเงินงบประมาณปปจจุบัน เพื่อไปใชจายในการ
ปฏิบัติงานปปจจุบันแตคาบเก่ียวไปจนถึงปงบประมาณถัดไป

ระยะเวลาการยืมเงินคาบเก่ียว

หลัก เดินทางไปราชการ 90 วัน 

ปฏิบัติราชการอื่น 30 วัน

(นับตั้งแต 1 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป)

4. เงินยืมคาบเก่ียว

28

LOGO

 วิธีการเบิกเงิน
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1. หนวยงานผูเบิก เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกจิ สาํหรบั
เงินงบประมาณ 1 บัญชี และเงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี

2. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS

3. ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิกเงินกอนสงไปกรมบัญชีกลางหรือ
สํานักงานคลังจังหวัด

4. ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลางใหกับหนวยงานผูเบิก/เจาหนี้/ 
หรือผูมีสิทธิรับเงินตามคําขอเบิกเงิน จากรายงานในระบบ

 วิธีการเบิกเงิน

30

การขอเบิกเงินเพ่ือจายในระบบ GFMIS แบงเปน 2 กรณี

1. จายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหน้ีของสวนราชการโดยตรง

2. จายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ

 วิธีการเบิกเงิน ....ตอ....
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วิธีปฏิบัติ  แยกเปน 2 กรณี

1. ตองจัดทํา PO กรณีใบสั่งซื้อ/สั่งจาง/สัญญา มีวงเงินตั้งแต 5,000 
บาทขึ้นไป เพื่อทําการของบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจายเงิน
ตรงใหเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิ

2. ไมตองจัดทํา PO ในระบบ  กรณีวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท โดย
กรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากของสวนราชการ เพื่อใหสวน
ราชการนําไปจายใหเจาหนี้ / ผูมีสิทธิตอไป

การเบิกเงินสําหรับการซ้ือทรัพยสิน / จางทําของ / เชาทรัพยสิน

32

วิธีปฏิบัติ 

ตั้งเบิกเงินเพื่อจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการตาม
แบบ ขบ 02 เพื่อใหสวนราชการนําเงินไปจายใหกับผูรับจางตอไป

ไมตองสรางขอมูลหลักผูขาย และไมตองจัดทํา PO

(กค 0409.3 / ว 33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549)

การเบิกเงินคาจางตามสญัญาจางเหมาบรกิารจากบุคคลธรรมดา
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33

หลักเกณฑ  

ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง

การเบิกเงินคาไฟฟา ประปา โทรศัพท ไปรษณีย

บริการส่ือสารและโทรคมนาคม

34

การซ้ือ / จาง / หรือเชา

ใหดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว ไมเกิน 5 วัน นับจาก
วันท่ีไดตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงานถูกตองแลว หรือนับจากวันท่ี
ไดรับแจงจากหนวยงานยอย

เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะตองจายประจําเดือนในวันทําการส้ิน
เดือน

ใหสงคําขอเบิกเงินภายในวันท่ี 15 ของเดือนนั้น หรือตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

การกําหนดเวลาดําเนินการเบิกเงิน
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35

LOGO

 หลักเกณฑการจายเงิน

36

1 มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ

หลัก

ตองมีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ คําสั่งกําหนดไว หรือ

มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือ

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

 หลักเกณฑการจายเงิน
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37

2 มีการอนุมัติใหจาย
หลัก

การอนุมัติการจายเงิน เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับ
กรม

หรือ ผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ่ึงดํารงตําแหนง
ตั้งแต เทียบเทาระดับ 7 ขึ้นไป

ผูมีอํานาจ ซ่ึงอนุมัติการจาย พรอมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการ
จาย หรือหนางบหลักฐานการจายก็ได

 หลักเกณฑการจายเงิน ....ตอ....

38

3 มีหลักฐานการจายพรอมประทับตรา

เจาหนาที่ผูจายเงินตองประทับตรา “จายเงินแลว” ในหลักฐานการ
จาย

ลงลายมือชื่อรับรองการจาย และชื่อผูจายตัวบรรจง พรอมวันเดือน
ปที่จายกํากับไวในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ

บันทึกการจายเงินไวในระบบ GFMIS

ตรวจสอบการจายเงิน

 หลักเกณฑการจายเงิน ....ตอ....
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39

หลักฐานการจาย : หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือ
ผูรับตามขอผูกพันแลว ไดแก

1. ใบเสร็จรับเงิน/ ใบสําคัญรับเงิน/ ใบรับรองการจายเงิน

2. เอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเปนหลักฐานการจาย

3. รายงานการจายในระบบ GFMIS

หลักฐานการจาย : ตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก

การแกไข : ใชวิธีการขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม และผูรับเงินลงลายมือ
ช่ือกํากับ

หลักฐานการจาย

40

การจายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ใหกับเจาหน้ี หรือผูมีสิทธิโดยตรง ใหใชรายงานในระบบ GFMIS ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย

หลักฐานการจาย ....ตอ....



21

41

ใบเสร็จรับเงิน

อยางนอยตองมีรายการ ดังนี้

1 ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน

2 วันเดือนปที่รับเงิน

3 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร

4 จํานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร

5 ลายมือชื่อผูรับเงิน

หลักฐานการจาย ....ตอ....

42

ท่ี......................................

(สวนราชการเปนผูให)

วัน..........เดือน.........................พ.ศ...........

ใบสาํคัญรับเงนิ

ขาพเจา .............................................................อยูบานเลขที่.........

 ตําบล ...................... อําเภอ .................................จังหวัด ........................

 ไดรับเงินจากแผนกการ .......................................... จังหวัด .......................

 ดังรายการตอไปนี้

บาท

จํานวนเงินรายการ

ตัวอยางใบสําคัญรับเงิน

จํานวนเงิน.............................................................................
ลงชือ่ ................................................................................... 42
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43

ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงนิ

สวนราชการ .......................................

รวมท้ังสิน้

รายละเอยีดการจายวันเดอืนป หมายเหตุจํานวนเงิน

ตัวอยางใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงนิ

รวมท้ังสิน้ (ตัวอกัษร) ........................................................................................................

ขาพเจา ...........................................................ตําแหนง .....................................
กอง .......................ขอรับรองวารายจายขางตนน้ีไมอาจเรยีกใบเสรจ็รับเงนิจากผูรับได 
และขาพเจาไดจายไปในนามของสวนราชการ

ลงชือ่ ..................................................
วันท่ี ...................................................

43

44

1 ใหจายเปนเช็ค

2 ใหจายเปนเงินสดไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้

จายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาเปนเงินสด

จายใหขาราชการ ลูกจาง ผูรับบํานาญ หรือเบ้ียหวัด

จายเงินที่มีวงเงินตํ่ากวา 5,000 บาท

3 จายผานทางธนาคาร

ใหขาราชการ/ ลูกจาง (ว 7930)

ใหบุคคลภายนอก (ว 143)

วิธีปฏิบัติในการจายเงิน

44
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1 ซ้ือทรัพยสิน / จางทําของ / เชาทรัพยสิน

สั่งจายในนามเจาหนี้

ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก และขีดครอมดวย

2 นอกจากขอ 1

สั่งจายในนามเจาหนี้

ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก

ขีดครอมหรือไมก็ได

การเขียนเช็คส่ังจาย

46

3 เขียนเช็คส่ังจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย

สั่งจายในนามเจาหนาที่การเงินของสวนราชการ

ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก 

หามออกเช็คสั่งจายเงินสด

การเขียนเช็คส่ังจาย ....ตอ....



24

47

LOGO

 การเบิกจายเงินยืม

48

เงินยืม หมายถึง เงินท่ีสวนราชการจายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม

เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการอ่ืน

ประเภทของเงินยืม มี 2 ประเภท คือ

1. เงินงบประมาณ (เงินยืมราชการ)

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินยืมทดรองราชการ)

 การเบิกจายเงินยืม
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49

จากเงินงบประมาณ (เงินยืมราชการ)

สามารถยืมไดเฉพาะงบรายจาย หรือรายการดังนี้

(1) คาจางช่ัวคราว

(2) คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

(3) คาไปรษณีย

(4) เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร / เงินเพิ่มคาครองชีพลูกจาง
ชั่วคราวที่ไมมีกําหนดเปนงวดแนนอนเปนประจํา

(5) งบรายจายอ่ืนที่จายเชนเดียวกันกับ (1) (2) หรือ (3)

การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการ

49

50

จากเงินนอกงบประมาณ(เงินยืมทดรองราชการ)

(1) งบบุคลากร เฉพาะคาจางที่ไมมีกําหนดจายเปนงวดที่แนนอน
เปนประจํา

(2) งบดําเนินงาน ยกเวน คาไฟฟา และคาน้ําประปา

(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร / คารักษาพยาบาล

(4) งบท่ีจายในลักษณะเชนเดียวกับ (1) และ (2)

การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการ
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1 ทําสัญญายืมตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรับรองวาจะปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือขอบังคับของทางราชการและผูมีอํานาจไดอนุมัติ

2 สัญญายืมทํา 2 ฉบับ

ผูยืมเก็บ 1 ฉบับ

สวนราชการเก็บ 1 ฉบับ

การจายเงินยืม

52

3 เงื่อนไขการจายเงินยืม

ใหยืมเฉพาะเทาท่ีจําเปน

หามใหยืมครั้งใหม หากยังไมลางชําระหน้ีคร้ังเกา

การจายเงินยืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ไมเกิน 90 วัน เวนแตขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

การจายเงินยืม ...ตอ...



27

53

ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินยืม

หัวหนาสวนราชการในภูมิภาค:สวนราชการในภูมิภาค3

หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
หรือหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนผูท่ีไดรับ
มอบหมาย

:หนวยงานสังกัดสวนกลาง

มีสํานักงานอยูในภูมิภาค

2

หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ:สวนราชการสวนกลาง1

54

1 เดินทางไปราชการ : สงภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง

2 ปฏิบัติราชการอ่ืนนอกจาก 1 : สงภายใน 30 วัน นับจากวันไดรับเงิน

กําหนดสงใบสําคัญชดใชเงินยืม
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รับคืนเงินยืม

* เปนเงินสดใหออกใบเสร็จรับเงิน

* เปนใบสําคัญใหออกใบรับใบสําคัญ 

* บันทึกการรับคืน

เก็บรักษาสัญญายืมที่ยังไมชําระเงินคืนใหปลอดภัย

เรงรัดชดใชเงินยืม

การสงชดใชเงินยืม

56

LOGO

 การรับเงิน / การเก็บรักษาเงิน
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การรับเงิน

หลักปฏิบัติ

1. รับเปนเงินสด เวนแตการรับเปนเช็ค ดราฟ หรือตราสารอื่น 
หรือโดยวิธีอื่นใด ใหปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

2. ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง ยกเวน 

 การรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง

 การรับเงินคาธรรมเนียมของสวนราชการ

 การรับเงิน / การเก็บรักษาเงิน

58

การรับเงิน

หลักปฏิบัติ

3. โดยปกติใชเลมเดียว

4. บันทึกขอมูลการรับเงินในระบบ GFMIS ภายในวันที่รับเงิน (ถา
รับหลังกําหนดเวลาปดบัญชีหลังใหบันทึกในวันทําการถัดไป)

5. ตองมีการตรวจสอบความครบถวนถูกตอง

 การรับเงิน / การเก็บรักษาเงิน ...ตอ...
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ข้ันตอน

1. หลังหมดเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาที่ผูจัดเก็บหรือรับชําระเงิน

รวบรวมเงินที่จัดเก็บไดทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองกับ
สําเนาใบเสร็จรับเงินท้ังหมดในวันนั้น

สงมอบใหเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงาน

การตรวจสอบความถูกตอง

60

ข้ันตอน

2. หัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ตรวจสอบจํานวนเงินกับใบเสร็จรับเงินและรายการที่
บันทึกไวในระบบวาถูกตอง ครบถวนตรงกันหรือไม

ถาครบถวนถูกตองใหแสดงยอดเงินรวมตามใบเสร็จไวใน
สําเนาใบเสร็จฉบับสุดทาย และลงลายมือช่ือกํากับไวดวย

การตรวจสอบความถูกตอง ...ตอ...
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การเก็บรักษาเงนิ

1. มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน

2. หลังสิ้นเวลารับจายเงินนําเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน สงมอบใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

3. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกตอง และลงลายมือช่ือในรายงานเงิน
คงเหลือ

4. ผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงินเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ

5. นําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตูนิรภัย

 การรับเงิน / การเก็บรักษาเงิน ...ตอ...

62

LOGO

 การนําเงินสงคลัง และฝากคลัง
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หลัก : เงินท่ีเบิกจากคลังออกมาแลว

1. ถาไมไดจาย หรือจายไมหมด ใหนําสงคืนคลังภายใน 15 วันทํา
การ นับจากวันรับเงินจากคลัง

2. ถาไดจายออกไปแลว และมีการรับคืนเงินที่จายไปแลวใหนํา
สงคืนคลังภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับคืน

 การนําเงินสงคลัง และฝากคลงั

64

มี 2 ประเภท

1. สงเปนเงินเบิกเกินสงคืน  กรณีที่สงคืนทันภายในปงบประมาณ 
หรือกอนสิ้นระยะเวลาเบิกเกินกันไวเบิกเหลื่อมป

2. สงเปนเงินเหลือจายปเกาสงคืน  กรณีนําสงไมทันภายใน
ปงบประมาณ แตสงภายหลังสิ้นปงบประมาณไปแลว ตองนําสงเขาเปน
รายไดแผนดิน

ประเภทการนําสงคืนคลัง
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หลัก  : เงินท้ังหมดท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ ตองนําสง
หรือฝากคลังตามกําหนดเวลา ดังน้ี

1. เช็ค / ดราฟ / ต๋ัวแลกเงิน

ภายในวันท่ีไดรับหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป

2. เงินรายไดแผนดิน

อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง

วันใดเกิน 10,000.- บาทใหนําสงโดยดวน ไมเกิน 3 วันทํา
การถัดไป

กําหนดระยะเวลาและการนาํสงหรือฝากคลัง

66

3. เงินเบิกเกินสงคืน / เงินเหลือจายปเกาสงคืน

ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเงินจากคลัง / 
วันที่ไดรับคืน

4. เงินนอกงบประมาณ

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจาย ภายใน 15 วัน นับจาก
วันรับเงินจากคลัง

กําหนดระยะเวลาและการนาํสงหรือฝากคลัง ...ตอ...
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LOGO

 การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป

68

แบงเปน 2 กรณี

1. มีหนี้ผูกพัน

2. ไมมีหนี้ผูกพัน

 การกันเงินไวเบิกเหลือ่มป
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1.กรณีมีหน้ีผูกพัน

หมายถึง กอนส้ินปงบประมาณไดมีการจัดซื้อ/ จาง/ เชา 
โดยมีใบส่ังซ้ือ/ ใบส่ังจาง/ สัญญา/ ขอตกลง และมีวงเงินตั้งแต 
50,000 บาทขึ้นไป แตไมสามารถเบิกเงินไปชําระหน้ีไดทันภายใน
ส้ินปงบประมาณ

 การกันเงินไวเบิกเหลือ่มป ...ตอ...

70

1.กรณีมีหน้ีผูกพัน  ระเบียบฯ กําหนดให

ใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจาง/ สัญญา/ ขอตกลง ท่ีไดจัดทําหรือลงไว
ในระบบ GFMIS แลว เปนการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตอไปได
อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ

 การกันเงินไวเบิกเหลือ่มป ...ตอ...
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2.กรณีไมมีหน้ีผูกพัน

ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยหนวยงานทําหนังสือ
แจงกรมฯ ระบุเหตุผล ความจําเปน พรอมรายละเอียด

กองคลังรายงานและเสนอกรมเพื่อทําหนังสือขอตกลงกับ
กระทรวงการคลังในภาพรวมกรม

ตองดําเนินการกอนสิ้นปงบประมาณอยางนอย 1 เดือน

ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแลวจึงจะกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปได

 การกันเงินไวเบิกเหลือ่มป ...ตอ...

72

ข้ันตอนการเบิกเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
คลัง

1. ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 อยางเครงครัด

2. นําเอกสารหลักฐานการรับจายมาบันทึกบัญชีตามหลักการ
และนโยบายบัญชีท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

สรุป
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3. สิ้นปงบประมาณจัดทํารายงานการเงินเสนอหัวหนาสวน
ราชการ และสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ

4. จัดเก็บเอกสารหลักฐานใหเปนระเบียบเรียบรอยไวในท่ี
ปลอดภัย เพื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
และกลุมตรวจสอบภายใน

สรุป ...ตอ...

74

LOGO


