
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลงั

การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน

สงคลงั พ.ศ. 2551



เงินแผนดิน

เงินรายได       
แผนดนิ

เงินงบประมาณ        
รายจาย

เงินนอก      
งบประมาณ

องคประกอบของเงินแผนดิน

การจายเงินแผนดิน



กระทําไดเฉพาะที่อนุญาตไวใน

 กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย

 กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

 กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ

 กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

การจายเงินแผนดิน



โดยปกติคาใชจายทีเ่กิดขึ้นในปใดใหเบิกจาก

เงินงบประมาณรายจายของปนั้นไปจาย

เวนแต

กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

คาใชจายคางเบิกขามป

คาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

เงินยืมคาบเกี่ยว



หมายความวา เงินที่สวนราชการ
จายใหแก บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการอื่น

ประเภทของเงินยืม

• เงินงบประมาณ

• เงินทดรองราชการ

เงินยืมเงินยืม



การรับเงิน



1. ใชตามแบบ กค หรือที่ไดรับความตกลง

2. จัดทําทะเบียนคุม

3. ใชเฉพาะภายในปงบประมาณ

4. รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคมของ

ปงบประมาณถัดไป

5. เก็บรกัษาไวในที่ปลอดภัย

ใบเสรจ็รบัเงิน



1. เงินสด

2. เช็ค

3. ดราฟท

4. ตั๋วแลกเงิน

เงินที่รับ



1. ออกใบเสรจ็รบัเงินทุกครั้ง

2. โดยปกติใชเลมเดียว

3. บันทึกการรับเงินภายในวันที่รับเงิน

4. ตองมีการตรวจสอบ

วิธีการรบัเงิน



1. แจงความนับแตทราบวาหาย

2. ติดประกาศยกเลิกไวในที่พบเหน็และ  

ตรวจสอบไดงาย

3. ทําหนังสือแจงเวียนการยกเลิกให         

สวนราชการตางๆ ทราบ

กรณีใบเสร็จรับเงนิที่ยังมิไดใชสญูหาย



การจายเงิน



หมายความถึง หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงิน
ใหแกเจาหนี้หรือผูรับตามขอผูกพันแลว

- ใบเสร็จรับเงิน 

- ใบสําคัญรับเงนิ

- ใบรับรองการจายเงิน

- แบบคําขอเบิกที่มีชองรับเงิน

- กค กําหนด

หลกัฐานการจาย



ใบเสร็จรับเงิน

1. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน

2. วัน เดือน ป ทีร่ับเงิน

3. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร

4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและอักษร

5. ลายมือชื่อของผูรับเงิน

ซึ่งเปนหลกัฐานการจาย

อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้



วธิกีารจายเงิน
1. มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ ค.ร.ม.

หรือไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

2. เปนรายจายในการดําเนินงานตามปกติ

3. ผูมีอํานาจไดอนุมัติ

4. มีหลักฐานการจาย

5. หามเรียกใบเสรจ็หรือใหผูรับเงินลงชื่อรับเงนิ                 

โดยยังมิไดจายเงิน



วิธีปฏิบัติในการจายเงิน

1. จายเช็ค

2. จายเงินสด  เฉพาะ
(1) การจายเงนิจากเงินทดรองราชการซึ่ง

เก็บรักษาเปนเงินสด

(2) การจายใหขาราชการ ลูกจาง ผูรับบํานาญ

ผูรับเบี้ยหวัด

(3) การจายเงนิที่มีวงเงนิต่ํากวา 5,000 บาท



การเขยีนเช็ค

1. ซื้อ / เชา / จาง
• สั่งจายในนามเจาหนี้
• ขดีฆาคาํวา “หรอืตามคําสั่ง” 
หรอื “หรอืผูถือ” ออก

• ขดีครอมเช็ค



การเขยีนเช็ค
2. นอกจาก 1.

• สั่งจายในนามเจาหนี้
• ขดีฆาคาํวา “หรือตามคาํสั่ง”
หรือ “หรือผูถือ” ออก

• ขดีครอมหรือไมก็ได

(ตอ)



การเขยีนเช็ค

3. รับเงินสดมาจาย

• สั่งจายในนามเจาหนาที่ของ
สวนราชการ

• ขีดฆาคาํวา “หรือตามคาํสั่ง” หรือ             
“หรือผูถือ” ออก

• หามออกเช็คสั่งจายเงินสด

(ตอ)



การเกบ็รกัษาเงนิของสวนราชการ

1. ตูนิรภัย

2. กรรมการ

3. วิธีการเก็บรักษาเงิน



ตูนิรภยั

1. กําปน หรือตูเหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง

2. ปกติตองมีลูกกุญแจอยางนอย 2 ดอก แตละดอก                           

มีลักษณะตางกัน

3. ลูกกุญแจตูนิรภัยหนึ่งๆ อยางนอยตองมี 2 สํารับ       

มอบใหกรรมการถือกุญแจ 1 สํารับ ฝากเกบ็ในลักษณะหีบหอ

- สวนกลาง สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ

- สวนภูมิภาค ณ สํานักงานคลังจังหวัด

4. ตั้งไวในที่ปลอดภัยในสํานักงาน



กรรมการ

• แตงตั้งขาราชการระดับ 2 / เทียบเทาขึ้นอยางนอย 3 คน

• กรณีมีเงินเก็บในวันหนึ่ง ๆ ไมเกิน 10,000 บาท แตงตั้ง 2 คน 
กไ็ด

• ถาขาราชการระดับ 2 มไีมครบ ใหแตงตัง้ขาราชการระดับ 1 
กไ็ด 

• กรณีกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่

- แตงตั้งกรรมการชัว่คราว

- มอบกญุแจ ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให
ถูกตองตามรายงานฯ เมื่อกญุแจหาย หรอืสงสัยวาจะมีการ
ปลอมแปลงใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดย
ดวน



หัวหนา

สวนราชการ
เจาหนาที่การเงิน กรรมการ

รายงานฯ

เงิน

ถูกตอง ไมถูกตอง

-นําเงินเขาตู   

-ลงลายมือชื่อ

ในรายงานฯ

-รวมกับ จนท.

การเงินบันทึกเงิน

ที่ตรวจนับได      

-ลงลายมือชื่อ        

รวมกับจนท.

การเงินในรายงานฯ

-นําเงินเขาตู          
รายงานฯ

รายงานฯ

รายงานฯรายงานฯ

รายงานฯ

เงิน
รายงานฯ

* รายงานฯ = รายงานเงินคงเหลือประจําวัน



กําหนดเวลานําเงินสงหรือ

นําฝากคลังของสวนราชการผูเบิก

1.1.  เช็คเช็ค

-- วันที่ไดรับวันที่ไดรับ    หรืออยางชาภายในวันทําการหรืออยางชาภายในวันทําการ

ถัดไปถัดไป

2.2.  เงินรายไดแผนดินเงินรายไดแผนดิน

--  เกินหมื่นบาทนําสงโดยดวนไมเกินเกินหมื่นบาทนําสงโดยดวนไมเกิน  33  วันวัน

ทําการทําการ



กําหนดเวลานําเงินสงหรอื

ฝากคลังของสวนราชการผูเบิก

3.3. เงินเบิกเกินสงคืนหรือเงินเหลือจายปเกาสงคืนเงินเบิกเกินสงคืนหรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน

-- ภายในภายใน  1515  วันทาํการวันทาํการ  นับจากวันไดรับเงินนับจากวันไดรับเงิน            
จากคลังหรือไดรับเงินคืนจากคลังหรือไดรับเงินคืน

4.4. เงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณ

-- อยางนอยเดือนละอยางนอยเดือนละ  11  ครั้งครั้ง

5.5. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลังเพื่อรอการจายเงินนอกงบประมาณเบิกจากคลังเพื่อรอการจาย

-- ภายในภายใน  1515  วันวัน  นับจากวันรับเงินจากคลังนับจากวันรับเงินจากคลัง

(ตอ)



จายเงินกอหนี้ได

กฎหมาย

ขอบังคับ

ตกลงกระทรวง

การคลัง

มติคณะรัฐมนตรี

คําสั่ง

ระเบียบ


