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ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิจากคลัง การรบัเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
 

ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลกิ 
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๓) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๔) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๕) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๖) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๗) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลกิ 
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๓) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าที่
ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
        บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

(๘) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของ    
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๙) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของ    
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๑๐) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของ  
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความถึง ส่วนราชการ หน่วยงานใน
กํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ   
ของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
    ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณ ี
   “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้
หมายความรวมถึงส่วนราชการประจําจังหวัดด้วย 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายอําเภอใน
ท้องที่ซึ่งมีสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ตั้งอยู่ด้วย 
“สํานักงานคลงัจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงสํานักงานคลัง
จังหวัด ณ อําเภอด้วย 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ 
องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 “หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณ ี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ  
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมฐีานะเป็นกรม และให้
หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

 
 
 

-เพิ่มเติม- 
  “หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานย่อย” 
 
 
 
 

-ตัด- 
  “ผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักงานคลัง
จังหวัด คลังจังหวัด กองคลัง”  
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

“คลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง คลังจังหวัด (อําเภอ) ด้วย 
“คลัง” หมายความว่า บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“กองคลัง” ให้หมายความรวมถึง ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงาน 
ผู้เบิกอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 
“ผู้อํานวยการกองคลัง” ให้หมายความรวมถึง เลขานุการกรม 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียว 
กันด้วย 
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับ
จ่ายเงินของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคด้วย 
“สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคด้วย 
“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการ
จ่ายเงินให้แก่ผูร้ับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ
การปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของ    
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอําเภอ ซึ่งมิได้เบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่าน  
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของ
กระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝาก 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 
“ผู้อํานวยการกองคลัง” ให้หมายความรวมถึง เลขานุการกรม 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใด ซึง่ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกัน
ด้วย 
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงิน หรือ  
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ 
รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

“ตู้นิรภัย” หมายความว่า กําปั่นหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอัน
มั่นคงซึ่งใช้สําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
“เงินรายได้แผ่นดิน” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติ 
ไม่ให้ส่วนราชการนั้นนําไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ 
“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่าย 
ที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด 
หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังก่อนสิ้น
ปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อม
ปี 
“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือ 
จ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลัง
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี 
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืน 

“สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสํานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดด้วย 
“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการ
จ่ายเงินให้แก่ผูร้ับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ
การปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 
“ตู้นิรภัย” หมายความว่า ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สําหรับเก็บ
รักษาเงินของทางราชการ 
“เงินรายได้แผ่นดิน” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงาน 
ของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
บัญญัติไมใ่ห้หน่วยงานของรัฐนั้น นําไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อ
การใด ๆ 
“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่
ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไมห่มด 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS) ซึ่งปฏิบัติ
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นที่
กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
“ข้อมูลหลักผูข้าย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิก
หรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัว
ประชาชน เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร 
เลขที่สญัญา เงื่อนไขการชําระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จําเป็น
แล้วแต่กรณ ีเพื่อใช้สําหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง 

หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังก่อนสิ้นปี 
งบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่าย หรือ
จ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลัง 
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ หรอืภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่  
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่
หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ 
หรือกรณีอื่นใดที่ต้องนําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้
สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 
“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติ 
โดยผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกําหนด 
“ข้อมูลหลักผูข้าย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิก
หรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัว
ประชาชน เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร
เลขที่สญัญา เงื่อนไขการชําระเงิน หรอืข้อมูลอื่นใดที่จําเป็น
แล้วแต่กรณ ีเพื่อใช้สําหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

หมวด ๑ ความทั่วไป 
ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ใน
การเบิกเงินจากคลังการรับ - จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินส่งคลัง ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

หมวด ๑  ความทั่วไป 
ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ใน
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลัง ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่ 
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 

ข้อ ๗ ในกรณทีี่ส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย และในกรณทีี่ 
ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ ให้
ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานัก 
นายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรือทบวง แล้วแต่กรณี ขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๗ ในกรณทีี่หน่วยงานของรฐัมีปัญหาเกีย่วกับการปฏิบัติ
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้น ขอหารือเพื่อให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย 
หรือขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณ ีหรือ
ให้กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
นําเงินส่งคลังเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

 

ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน 
ส่งคลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความ 
ตกลงจากกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเงินซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

 

 ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวาง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การ
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
นั้นบัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

 
-เพิ่ม- 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

หมวด ๒  การใช้งานในระบบ 
ข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
มอบหมายเป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิการใช้ (GFMIS 
smart card) รหัสผูใ้ช้งาน (user name) และรหัสผ่าน 
(password) เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานใน
ระบบ และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายของระบบ หรือเป็น 
ผู้มีสิทธิถือรหสัผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึง่ปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอื่นที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด ๒  การใช้งานในระบบ 
ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หวัหน้าหน่วยงาน   
ผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ ตาม
ช่องทางที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ข้อ ๑๐ ให้ผูม้สีิทธิถือบัตรตามข้อ ๙ ดําเนินการขอเบิกเงินจาก
คลัง การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงินโดยการจ่าย
ตรง การนําเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และ 
การเรียกรายงานในระบบ 

ข้อ ๑๑ ให้ผูม้สีิทธิตามข้อ ๑๐ ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง 
การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ หรือผู้มีสทิธิรับเงินโดยการจ่ายตรง 
การนําเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียก
รายงานในระบบ 

 

ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทําคําสั่งหรือมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย 
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการควบคุม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการ
เข้าใช้งานในระบบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือแต่งตั้ง 
 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทําคําสั่งหรือมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย 
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการควบคุม 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก ในการเข้าใช้งานในระบบ 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๑๒ การจัดทํา แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดําเนินการ 
อื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรกําหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่าน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๓ การจัดทํา แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดําเนินการ   
อื่น ๆ เกี่ยวกับการกําหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

หมวด ๓ การเบิกเงิน 
ส่วนที ่๑  สถานทีเ่บิกเงินและผู้เบิกเงิน 
ข้อ ๑๓ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งขอ้มูลคําขอเบิกเงิน
ในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง สําหรับหน่วยงานผู้เบิกสังกัด
ส่วนกลางที่มีสาํนักงานอยู่ในภูมิภาค และหน่วยงานผู้เบิก 
ในภูมิภาคให้สง่ข้อมูลคําขอเบิกเงินในระบบไปยังสํานักงานคลัง
จังหวัด 

หมวด ๓  การเบิกเงนิ 
ส่วนที ่๑  สถานทีเ่บิกเงินและผู้เบิกเงิน 
ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งขอ้มูลคําขอเบิกเงิน
ในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง สําหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มี
สํานักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคําขอเบิกเงินในระบบไปยัง
สํานักงานคลังจังหวัด 

 

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก หรือผู้ทีห่ัวหน้าหน่วยงาน  
ผู้เบิกมอบหมายตามข้อ ๙ เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติ
การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง 

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หวัหน้าหน่วยงาน   
ผู้เบิกมอบหมายตามข้อ ๑๐ เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติ
การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง 

 

ส่วนที ่๒  หลกัเกณฑ์การเบกิเงิน 
ข้อ ๑๕ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนําเงิน
นั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกําหนด หรือ 
ใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงิน 
       เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ให้นําไปจ่ายได้เฉพาะ
เพื่อการนั้นเท่านั้น จะนําไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้ 
       ในกรณทีีม่ีความจําเป็น กระทรวงการคลังอาจปรับแผน 
การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและ

ส่วนที ่๒  หลกัเกณฑ์ทั่วไปของการเบิกเงนิ 
ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนําเงิน
นั้นไปจ่าย 
      เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ให้นําไปจ่ายได้เฉพาะ 
เพื่อการนั้นเท่านั้น จะนําไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้ 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

สอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ โดยแจ้งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 
ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่
เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรอีนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง 
        การได้รบัเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของ
หน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแลให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้
ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๘ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่
เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง กําหนดไว้ หรือ  
มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จา่ยได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาต 
จากกระทรวงการคลัง 
      การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของ
หน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแลให้มีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้
ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๑๗ ค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจาก
งบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย ในกรณีมีเหตุจําเป็นไม่
สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้ 
เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้   
แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวง  
การคลังกําหนด 

ข้อ ๒๓ ค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจาก
งบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย ในกรณีมีเหตุจําเป็นไม่
สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้ 
เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้  
แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวง  
การคลังกําหนด 

 

ข้อ ๑๘ ค่าใช้จา่ยเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ เงินสมทบ
ของลูกจ้างประจํา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ถ้าค้างเบิกให้นํามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ 

ข้อ ๒๔ ค่าใช้จา่ยเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ เงินสมทบ
ของลูกจ้างประจํา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานของรัฐหรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ถ้าค้างเบิกให้นํามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ของปีงบประมาณต่อ ๆ ไปได้ ของปีงบประมาณต่อ ๆ ไปได้ 
ข้อ ๑๙ ค่าใช้จา่ยตามประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่ง 
มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจํา หรือค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ให้ถือว่า
ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ และ
ให้นํามาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับแจ้ง
ให้ชําระหนี้ 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จา่ยตามประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่ง 
มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจํา หรือค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ให้ถือว่า
ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ และ
ให้นํามาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับแจ้ง
ให้ชําระหนี้ 

 

  
 

- 

ข้อ ๒๖ ส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ 
อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้อง
ชําระหนี้โดยทยอยซื้อ หรือซือ้ทั้งจํานวนก็ได้ และให้นําเงินไป 
ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวง 
การคลังให้ความเห็นชอบ และเมื่อหนี้ถึงกําหนดหรือใกล้ถงึ
กําหนดชําระให้นําเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปชําระ
หนี้ดังกล่าว สําหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนําเงินฝากธนาคาร
ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้รายงานการซื้อเงินตรา 
ต่างประเทศและการชําระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย 

 
 

-เพิ่ม- 

ข้อ ๒๐ การเบิกเงินเพื่อจ่ายชําระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่าง 
ประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีชําระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท 
โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจาก
ธนาคารพาณิชย์โดยตรง 

ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพื่อจ่ายชําระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่าง 
ประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีชําระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท 
โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจาก
ธนาคารพาณิชย์โดยตรง 

 

ข้อ ๒๑ การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษี  

ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษี  
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

เป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคําขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการหัก
ภาษีไว้แล้ว 

เป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคําขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการ 
หักภาษีไว้แล้ว 

ข้อ ๒๒ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้   
ส่วนราชการอื่น เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตาม   
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบ 
หมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่นเป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ส่วนที ่๓ วิธีการเบิกเงนิ 
ข้อ ๒๓ การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สําหรับ
เงินงบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี 
(๒) นําข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกตาม (๑) หรือของเจ้าหนี้ หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินสร้างเป็นข้อมูลหลักผูข้ายในระบบ 
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคํา ขอเบิกเงินก่อน  
ส่งคําขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณ ี
(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับหน่วยงาน 
ผู้เบิกหรือจ่ายเงินตรงแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงินตามคําขอ
เบิกเงินจากรายงานในระบบ 

 
ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สําหรับ
เงินงบประมาณหนึ่งบัญชีงบประมาณหนึ่งบัญชี 
(๒) นําข้อมูลตาม (๑) หรือของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณี
จ่ายตรงเจ้าหนี้ ส่งให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลัก
ผู้ขายในระบบ 
๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอเบิกเงินก่อนส่ง 
คําขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณ ี
(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคําขอเบิกเงิน
จากรายงานในระบบ 

 

 ส่วนที ่๓ หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่
ส่วนราชการ 
ข้อ ๒๑ การขอเบิกเงิน ให้สง่คําขอเบิกตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณ ยกเว้นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
-เพิ่ม- 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุวัตถุ 
ประสงค์ที่จะนําเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมใิห้ขอเบิกเงินจนกว่า 
จะถึงกําหนด หรือใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงิน 

 ส่วนที ่๔  หลกัเกณฑ์การเบกิเงินของส่วนราชการ 
ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงินทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึง
กําหนด หรือใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงิน 

-เพิ่ม- 

 
ข้อ ๒๔ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสําหรับการซื้อทรพัย์สิน 
จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ในกรณทีี่มใีบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรอืข้อตกลง ซึ่งมี
วงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ให้ส่วนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง
เพื่อทําการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลาง
จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงินของ 
ส่วนราชการโดยตรง 
(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทําหรือลง
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการ 
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วน
ราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิ 
รับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 

ส่วนที ่๕  วิธีการเบิกเงินของส่วนราชการ 
ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสําหรับการซื้อทรพัย์สิน 
จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ในกรณทีี่มใีบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรอืข้อตกลง ซึ่งมี
วงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ให้ส่วนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง 
เพื่อทําการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจา่ยเงิน
เข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงินของส่วนราชการ
โดยตรง 
(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทํา หรือลง
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการ
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงินต่อไปหรือหากส่วนราชการ
ต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของ
ส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

       การซื้อทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให ้
ส่วนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่
เกินห้าวันทําการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับ
งานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย 

      การซื้อทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให ้
ส่วนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็วอย่างช้าไม่ 
เกินห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจ  
รับงานถูกต้องแล้ว หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย 

ข้อ ๒๕ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสําหรับค่าไฟฟ้า ค่า
ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ใหก้รมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงินโดยตรง 

ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือ
เช่าทรัพย์สิน กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้
หรือผู้มีสทิธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเว้น 
(๑) กรณีค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท ์ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ที่ส่วนราชการได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้ขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้นําไปจ่ายแก่เจ้าหนี้ หรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 
(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด  
หรือกรณีที่กระทรวงการคลังกําหนด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการ
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
 
 
 
 

ข้อ ๒๖ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสําหรับเงินสวัสดิการ 
ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด ที่กระทรวงการคลังกําหนด  
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 

  
ปรับแก้ระบใุน ข้อ ๒๙ (๒) 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

 ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

-เพิ่ม- 

ข้อ ๒๗ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือน
ในวันทําการสิน้เดือน ให้ส่วนราชการส่งคําขอเบิกเงินภายใน
วันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๓๑ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือน
ในวันทําการสิน้เดือน ให้ส่วนราชการส่งคําขอเบิกเงินภายใน
วันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ส่วนที ่๔ การเบิกเงินของส่วนราชการที่มีสาํนักงานใน
ต่างประเทศ 
ข้อ ๒๘ ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศอาจส่งคําขอ
เบิกเงินเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศสําหรับจดัส่งให้สํานักงาน 
ในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจํานวน แต่ในกรณีที่เห็นสมควร 
กระทรวงการคลังอาจกําหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ ตามความ
จําเป็นก็ได้ 
       กรณสีํานักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามที่ได้รับจัดสรร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อสํารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ 

ส่วนที ่๖  การเบิกเงินของส่วนราชการทีม่ีสํานักงานใน
ต่างประเทศ 
ข้อ ๓๒ ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศอาจส่งคําขอ
เบิกเงินเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศสําหรับจดัส่งให้สํานักงาน 
ในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจํานวน แต่ในกรณีที่เห็นสมควร 
กระทรวงการคลังอาจกําหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ ตามความ
จําเป็นก็ได้ 
      กรณีสํานักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามที่ได้รับจัดสรร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ 

 

ข้อ ๒๙ เงินที่จัดส่งให้สํานักงานในต่างประเทศตามข้อ ๒๘  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณหากมีเงินเหลือ ให้นําส่งคืนส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
     ในกรณีทีส่าํนักงานในต่างประเทศมีหนี้ผกูพันเนื่องจากได้
ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของไว้แล้ว หรือไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจําเป็นจะต้องเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี และเมื่อ

ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้สํานักงานในต่างประเทศตามข้อ ๓๒  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือให้นําส่งคืนส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
   ในกรณีทีส่ํานักงานในต่างประเทศมีหนี้ผกูพัน และไม่
สามารถชําระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่าย

 



15 

ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บ
เงินไว้เพื่อจ่ายสําหรับการนั้นต่อไปได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติ หากมีเงินคงเหลือให้นําเงินส่งคืนส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาที่
ได้รับอนุมัติไว้ โดยให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
ดําเนินการเบิกหักผลักส่ง 

สําหรับการนั้นต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน เว้นแต่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายเงินภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลง 
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน   
หกเดือน หากมีเงินคงเหลือให้นําเงินส่งคืนส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาที่
ได้รับอนุมัติไว้ โดยให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ดําเนินการเบิกหักผลักส่ง 

ข้อ ๓๐ เงินที่ได้รับคืนจากสํานักงานในต่างประเทศตามข้อ ๒๙ 
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณดําเนินการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท แล้ว
นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
โดยด่วน 

ข้อ ๓๔ เงินที่ได้รับคืนจากสํานักงานในต่างประเทศตามข้อ ๓๓ 
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณดําเนินการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท 
แล้วนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืนโดยด่วน 

 

หมวด ๔  การจ่ายเงินของสว่นราชการ 
ส่วนที ่๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
ข้อ ๓๑ การจ่ายเงินให้กระทําเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง กําหนดไว้ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้ 
จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มี
อํานาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ 

หมวด ๔  การจ่ายเงินของสว่นราชการ 
ส่วนที ่๑  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน 
ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระทําเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง กําหนดไว้ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้ 
จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ 
ผู้มีอํานาจได้อนุมัติให้จ่ายได้  

 

ข้อ ๓๒ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอํานาจของบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอํานาจของบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
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เพิ่มเติม/แก้ไข 

ระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศ
โท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 
      ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก กระทรวง ทบวง กรม 
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้า
สํานักงานเป็นผู้อนุมัติสําหรบัหน่วยงานนั้นก็ได้ 
 
(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นอํานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 

ระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรอืผู้ที่มียศ ตั้งแต่  
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 
      ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงาน   
อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้า
สํานักงานเป็นผู้อนุมัติสาหรบัหน่วยงานนั้นก็ได้ 
(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นอํานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 

 ข้อ ๓๗ ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ 
หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 

-เพิ่ม- 

ข้อ ๓๓ ให้ผูม้อีํานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับ 
ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการขอรับชําระ
หนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐาน  
การจ่ายก็ได้ 

ข้อ ๓๘ ให้ผูม้อีํานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับ 
ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการขอรับชําระ
หนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐาน   
การจ่ายก็ได้ 

 

ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์   
ในการตรวจสอบ 

 

ข้อ ๓๕ การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือ  
ผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิใหผู้้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่าย
หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 

ข้อ ๔๐ การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือ  
ผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิใหผู้้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่าย
หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 

 



17 

ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่
สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับ
เงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงการคลัง 
กําหนด 
      การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารบัเงินได้ด้วยตนเอง จะทําหนังสือ
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารบัเงินแทนก็ได้ 
      การจ่ายเงินในกรณีที่มกีารโอนสิทธิเรียกร้อง ให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๔๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบํานาญ
หรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารบัเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเป็นผู้รบัเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่ 
กระทรวงการคลังกําหนด 
     การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารบัเงินได้ด้วยตนเอง จะทําหนังสือ
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารบัเงินแทนก็ได้ 
      การจ่ายเงินในกรณีที่มกีารโอนสิทธิเรียกร้อง และการ
จ่ายเงินชําระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ข้อ ๓๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงิน
แล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงิน
ด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
       ในกรณทีี่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มี  
คําแปลเป็นภาษาไทยตามรายการในข้อ ๔๑ ไว้ด้วย และให้ 
ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลด้วย 

ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่าย 
เงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จา่ยเงิน
ด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐาน 
การจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
      ในกรณทีีห่ลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ใหม้ี   
คําแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ ในข้อ ๔๖ ไว้ด้วย และให้
ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลด้วย 

 

ข้อ ๓๘ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้
ในระบบ และต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่าย
ทุกสิ้นวัน 

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้
ในระบบ และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรจากหวัหน้าส่วนราชการตรวจสอบการ
จ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ส่วนที ่๒  หลกัฐานการจ่าย 
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบสําคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการ
จ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดทีก่ระทรวงการคลังกําหนดเป็น
หลักฐานการจ่าย 

ส่วนที ่๒  หลกัฐานการจ่าย 
ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบสําคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือรายงานการ
จ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือใบรับรอง
การจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนด 
เป็นหลักฐานการจ่าย 

 

ข้อ ๔๐ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าบัญชีให้กับ
เจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบตาม 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าบัญชีให้กับ
เจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบตาม  
ที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

 

ข้อ ๔๑ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

ข้อ ๔๖ ใบเสรจ็รับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

 

ข้อ ๔๒ กรณีสว่นราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจ
เรียกใบเสร็จรบัเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินใน
ใบสําคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๗ กรณีสว่นราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจ
เรียกใบเสร็จรบัเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินใน
ใบสําคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

 

ข้อ ๔๓ กรณีขา้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการจ่ายเงินไป 
โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔๑ 
หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ 

ข้อ ๔๘ กรณีขา้ราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ  
ส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการ  
ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔๖ หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทําใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนํามา
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเมื่อ  
มีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทําใบสําคญัรับ
เงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย 
         ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้
สําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 
        ในกรณีทีไ่ม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ 
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดย
ชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สญูหาย หรือไมอ่าจขอสําเนา
ใบเสร็จรับเงินได้ และรับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับเงินนั้น
มาเบิกจ่าย แมพ้บภายหลังจะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
สําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดสําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมือ่ได้รับอนุมัติแล้ว
ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ 
และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น       
ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็น 
หลักฐานการจ่าย 

ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
หรือลูกจ้างนั้น ทําใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนํามาเป็นเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ 
     ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้
สําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการ
ขอเบิกเงินแทนได้ 
     ในกรณีที่ไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ 
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น ทําใบรับรอง
การจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไมอ่าจ
ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับ 
เงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก แล้ว
เสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดี หรือตําแหน่งเทียบเทา่ขึ้น
ไปสําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือผูว้่า
ราชการจังหวัดสําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ 

ข้อ ๔๔ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย ให้ถือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๔๙ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย ให้ถือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๔๕ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การ
แก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ 
และใหผู้้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 

ข้อ ๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การ
แก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์ หรือเขียนใหม่ 
และใหผู้้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 

 

ข้อ ๔๖ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่
ปลอดภัย มิใหสู้ญหายหรือเสยีหายได้ ทั้งนี้ เมื่อสํานักงาน   
การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้เก็บอย่างเอกสาร
ธรรมดาได้ 

ข้อ ๕๑ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่
ปลอดภัย มิใหสู้ญหายหรือเสยีหายได้ ทั้งนี้ เมื่อสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้เก็บอย่างเอกสาร
ธรรมดาได้ 

 

ส่วนที ่๓  วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงิน
ทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงิน
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบํานาญหรือ
เบี้ยหวัด หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ํากว่าห้าพันบาท จะจ่าย
เป็นเงินสดก็ได้ 
      การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ส่วนที ่๓  วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์           
(e-Payment) ให้แก่ผู้มสีิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ผู้รับบํานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคล 
ภายนอก รวมทั้งการจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 
     การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทําได้เฉพาะในกรณี
ที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน ซึง่ไม่สามารถ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

 

ข้อ ๔๘ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงิน ในกรณีซื้อ
ทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายใน
นามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” 
ออกและขีดครอ่มด้วย 

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ ๕๒ วรรคสอง ให้
เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงิน ในกรณีซื้อ
ทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่าย ใน
นามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” 
ออกและขีดครอ่มด้วย 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงิน นอกจากกรณี
ตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับ
เงิน โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือผูถ้ือ” และจะขดีคร่อมหรือไมก่็ได้ 
(๓) ในกรณสีั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสัง่
จ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่าคําว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
     ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการ
เขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และจํานวนเงินที่  
สั่งจ่าย 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิรับเงิน นอกจากกรณี
ตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ หรือผู้มสีิทธิรับ
เงิน โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือผูถ้ือ” และจะขดีคร่อมหรือไมก่็ได้ 
(๓) ในกรณสีั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสัง่
จ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่าคําว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
     ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการ
เขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และจํานวนเงินที่  
สั่งจ่าย 

ข้อ ๔๙ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและ
ตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้นและชิดคําว่า “บาท” หรือ
ขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรง
หลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า “หรือผู้
ถือ” โดยมิให้มกีารเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ 

ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและ
ตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิดคําว่า “บาท” หรือ
ขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง 
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรง
หลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ” 
โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ 

 

หมวด ๕  การเบิกจ่ายเงินยืม 
ข้อ ๕๐ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสญัญา 
ค้ําประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด ๕  การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ 
ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสญัญา 
ค้ําประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ข้อ ๕๑ ให้ผูม้อีํานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ ๓๒ เป็นผูม้ี
อํานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 

ข้อ ๕๖ ให้ผูม้อีํานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ ๓๖ เป็นผูม้ี
อํานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทําสญัญา
การยืมเงิน และผู้มีอํานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญา
การยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น 

ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทําสญัญา
การยืมเงิน และผู้มีอํานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการ
ยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

 

ข้อ ๕๓ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส่วนราชการผู้ให้ 
ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกําหนดให้   
ผู้ยืมนําหลักทรพัย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทําสัญญาวาง
หลักทรัพย์ หรอืหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกําหนดมาทํา
สัญญาค้ําประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 

ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส่วนราชการผู้ให้ 
ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกําหนดให้   
ผู้ยืมนําหลักทรพัย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทําสัญญาวาง
หลักทรัพย์ หรอืหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกําหนดมาทํา
สัญญาค้ําประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 

 

ข้อ ๕๔ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็น และห้ามมิให้อนุมัติ
ให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมรายเก่าให ้
เสร็จสิ้นไปก่อน 

ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็น และห้ามมิให้อนุมัติ
ให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมรายเก่าใหเ้สร็จ
สิ้นไปก่อน 

 

ข้อ ๕๕ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ
กระทําได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น ซึ่งจําเป็น 
เร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ   
ผู้ให้ยืมนั้น 

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ
กระทําได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น ซึ่งจําเป็น
เร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ   
ผู้ให้ยืมนั้น 

 

ข้อ ๕๖ สัญญาการยืมเงินให้จดัทําขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผู้ยืม
ได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว ใหล้งลายมอืชื่อรับเงินใน
สัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการ 

ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จดัทําขึ้นสองฉบับ พร้อมกับมอบ
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให ้
ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้    
หนึ่งฉบับ 
ข้อ ๕๗ กรณีทีต่้องจ่ายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการที่
ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณ
ถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็น
รายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบ
เกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินยืมสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใช้จ่าย
ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม ่
(๒) เงินยืมสําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๖๒ กรณีทีต่้องจ่ายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการที่
ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณ
ถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็น
รายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบ
เกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินยืมสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใช้จ่าย
ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม ่
(๒) เงินยืมสําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

 

ข้อ ๕๘ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสงักัด
ยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้กระทําได้เฉพาะงบรายจ่าย หรือ
รายการดังต่อไปนี้ 
(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว สําหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกําหนดจ่าย
เป็นงวดแน่นอนเป็นประจําแต่จําเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละ
วันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๓) รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 
(๔) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
สําหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวด

ข้อ ๖๓ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสงักัด
ยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้กระทําได้เฉพาะงบรายจ่าย หรือ
รายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว สําหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกําหนดจ่าย
เป็นงวดแน่นอนเป็นประจํา แต่จําเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละ
วันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
สําหรับลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวด

 
 
 
 
 
 

-ตัด- 
 (๓) รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะ
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

แน่นอนเป็นประจํา แต่จําเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราว
เมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๕) งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (๑) (๒)  
หรือ (๓) 

แน่นอนเป็นประจํา แต่จําเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราว
เมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๔) งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (๑) หรือ (๒) 

ข้อ ๕๙ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร ใหจ้่ายได้สําหรับระยะเวลาการ
เดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเกิน
กว่ากําหนดเวลาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร ใหจ้่ายได้สําหรับระยะเวลาการ
เดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเกิน
กว่ากําหนดเวลาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังก่อน 

 

ข้อ ๖๐ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป 
(ถ้าม)ี ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน หรือการเดินทางไป
ราชการประจําในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนา
เดิม ให้ส่งแก่สว่นราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณ ีภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้า
วันนับจากวันกลับมาถึง 
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่ง
แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 
      ในกรณทีีผู่้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืม
แล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการผู้ใหย้ืมแจ้งข้อทักทว้งให้ 

ข้อ ๖๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป 
(ถ้าม)ี ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน หรือการเดินทางไป
ราชการประจําในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนา
เดิม ให้ส่งแก่สว่นราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้า
วันนับแต่วันกลับมาถึง 
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่ง
แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 
      การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผูย้ืมปฏิบัติตามคําทักท้วงภายใน  
สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคําทักท้วง หากผูย้ืมมิได้ดําเนินการ
ตามคําทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผล ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ดําเนินการตามเงื่อนไขในสญัญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืม 
ยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจํานวนที่ทักท้วงนั้น 

      ในกรณทีีผู่้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืม
แล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการผู้ใหย้ืมแจ้งข้อทักทว้ง   
ให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคําทักท้วงภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําทักท้วง หากผูย้ืมมิได้ดําเนินการ
ตามคําทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลใหส้่วนราชการผู้ให้ยืม
ทราบ ใหส้่วนราชการผู้ให้ยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา
การยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจํานวนที่
ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๖๑ เมื่อผูย้ืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่าย   
ที่ยืม (ถ้าม)ี  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัคืนบันทึกการรับคืนในสญัญา 
การยืมเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบสําคัญ
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖๖ เมื่อผูย้ืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่าย   
ที่ยืม (ถ้าม)ี ใหเ้จ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนในสญัญาการ
ยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
และ/หรือออกใบรับใบสําคญัตามแบบที่กรมบัญชีกลาง 
กําหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

 

ข้อ ๖๒ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้
ชําระคืนเงินยืม ให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและ
เมื่อผู้ยืมได้ชําระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ 
หลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้
ชําระคืนเงินยืมให้เสรจ็สิ้นไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และ
เมื่อผู้ยืมได้ชําระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ 
หลักฐานการจ่าย 

 

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลา    
ที่กําหนด ให้ผูอ้ํานวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตาม
เงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้า     
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนด 

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่
กําหนด ให้ผู้อํานวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตาม
เงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนด 
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ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

      ในกรณทีี่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อํานวยการ
กองคลัง รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไป
ตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

     ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อํานวยการ
กองคลัง รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไป
ตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

หมวด ๖ การรับเงนิของส่วนราชการ 
ส่วนที ่๑  ใบเสร็จรับเงนิ 
ข้อ ๖๔ ใบเสรจ็รับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
และใหม้ีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับหรือตาม
แบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
       ใบเสร็จรบัเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด ๖  การรับเงนิของส่วนราชการ 
ส่วนที ่๑  ใบเสร็จรับเงนิ 
ข้อ ๖๙ ใบเสรจ็รับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง 
กําหนด และให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ 
หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
      ใบเสร็จรบัเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ข้อ ๖๕ ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่ม และ
หมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 

ข้อ ๗๐ ใบเสรจ็รับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่ม และ
หมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 

 

ข้อ ๖๖ ให้ส่วนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้
เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใด 
ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด 

ข้อ ๗๑ ให้ส่วนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้
เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใด 
ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด 

 

ข้อ ๖๗ การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไป
จัดเก็บเงินให้พิจารณาจ่ายในจํานวนที่เหมาะสมแก่ลกัษณะงาน
ที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไป
จัดเก็บเงินให้พิจารณาจ่ายในจํานวนที่เหมาะสมแก่ลกัษณะงาน
ที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 
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ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๖๘ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้ เช่น 
ยุบเลิกสํานักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้หัวหน้า
หน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นนําส่งคืนส่วนราชการที่จ่าย 
ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

ข้อ ๗๓ ใบเสรจ็รับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้ เช่น 
ยุบเลิกสํานักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้หัวหน้า
หน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นนําส่งคืนส่วนราชการที่จ่าย
ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

 

ข้อ ๖๙ เมื่อสิน้ปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับ
ใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้อํานวย  
การกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหาร     
ส่วนภูมิภาค ทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบ 
เล่มใด เลขทีใ่ดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด 
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๗๔ เมื่อสิน้ปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับ
ใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้อํานวยการ
กองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด 
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด 
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป 

 

ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสําหรับรับเงินของปีงบประมาณใด 
ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ 
ให้ใช้ใบเสร็จรบัเงินเล่มใหม ่ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คง
ติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็น
ที่สังเกตมิให้นํามาใช้รับเงินได้อีกต่อไป 

ข้อ ๗๕ ใบเสรจ็รับเงินเล่มใดสําหรับรับเงินของปีงบประมาณใด 
ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ 
ให้ใช้ใบเสร็จรบัเงินเล่มใหม ่ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ 
ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปร ุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ 
เพื่อให้เป็นที่สงัเกตมิให้นํามารับเงินได้อีกต่อไป 

 

ข้อ ๗๑ ห้ามขดูลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระ
เงินในใบเสร็จรับเงิน 
        หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด   
ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวนโดยให้ผู้รับเงิน    
ลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับ 

ข้อ ๗๖ ห้ามขดูลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระ
เงินในใบเสร็จรับเงิน 
        หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด   
ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวนโดยให้ผู้รับเงิน    
ลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับ 
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ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
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เพิ่มเติม/แก้ไข 

เงินนั้นทั้งฉบับแล้ว ออกฉบับใหม ่โดยให้นําใบเสร็จรับเงินที่ขีด
ฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

เงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นําใบเสร็จรับเงินที่ขีด
ฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

ข้อ ๗๒ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัย อย่าให้สญูหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบ
แล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัย อย่าให้สญูหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบ
แล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

 

ส่วนที ่๒  การรับเงิน 
ข้อ ๗๓ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด เว้นแต่การรับเป็นเช็ค 
ดร๊าฟท์ หรือตราสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นใด ให้ปฏิบัติตาม 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ส่วนที ่๒  การรับเงิน 
ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -
Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
กําหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน
ซึ่งไม่สามารถรบัผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) ได้  
ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ 
กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ข้อ ๗๔ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ให้สว่นราชการซึ่งมี
หน้าที่จัดเก็บ หรือรับชําระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่    
ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการรับชําระเงินค่าธรรมเนียม    
ที่มีเอกสารของทางราชการระบุจํานวนเงินที่รับชําระอันมี
ลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรบัเงิน โดยเอกสารดังกล่าว 
จะต้องมีการควบคุมจํานวนที่รับจ่ายทํานองเดียวกันกับ
ใบเสร็จรับเงิน หรือเป็นการรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากคลัง 

ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ให้สว่นราชการซึ่งมี
หน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้น ออกใบเสรจ็รับเงิน หรือพิมพ์
รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เว้นแต่เป็นการ
รับชําระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือการรับเงินอื่นใดที่มี
เอกสารของทางราชการระบุจํานวนเงินที่รับชําระอันมีลักษณะ
เช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการ
ควบคุมจํานวนที่รับจ่ายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน 
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ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
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เพิ่มเติม/แก้ไข 

      ในกรณทีีม่ีความจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บ หรือ   
รับชําระเงินนอกที่ตั้งสํานักงานปกติให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  
วรรคหนึ่ง 
 

หรือเป็นการรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากคลัง หรือเป็นการ
ได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 
      ในกรณทีีม่ีความจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บ หรือ  
รับชําระเงินนอกที่ตั้งสํานักงานปกติให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  
วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๗๕ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท    
เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเป็นประจํา และมีจํานวน
มากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับชําระเงิน
ประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท   
เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเป็นประจําและมีจํานวน
มากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับชําระเงิน 
ประเภทนั้นก็ได้ 

 

ข้อ ๗๖ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายใน
วันที่ได้รับเงิน 
     เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ 
หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น ตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
ทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้โดยให้แสดง
รายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและ
จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้าย 
      ในกรณทีีม่ีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับ
วันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทําการ
ถัดไป 

ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายใน
วันที่ได้รับเงิน 
      เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ 
หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้นตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน  
ทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดง
รายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใด และ
จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้าย 
     ในกรณีทีม่กีารรับเงินเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทน
ตัวเงินอื่น ภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว้ ให้
บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๗๗ เมื่อสิน้เวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ
หรือรับชําระเงินนําเงินที่ได้รับ พร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสง่ต่อเจ้าหน้าที่
การเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘๒ เมื่อสิน้เวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ
หรือรับชําระเงิน นําเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น
ที่ได้รับ พร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ 
ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น 

 

ข้อ ๗๘ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจํานวนเงินที่
เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้
ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
     เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูต้รวจ
แสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวัน
นั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อ 
กํากับไว้ด้วย 

ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจํานวนเงิน
ที่จัดเก็บและนําส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ
ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
    เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูต้รวจ
แสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือ
รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็ก- 
ทรอนิกส ์(e-Payment) ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ ไว้ในสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน หรอืรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชําระเงินจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสดุท้าย และลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 

 

หมวด ๗  การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
ส่วนที ่๑  สถานทีเ่ก็บรักษา 
ข้อ ๗๙ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ใน   
ตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น 

หมวด ๗  การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
ส่วนที ่๑  สถานทีเ่ก็บรักษาเงิน 
ข้อ ๘๔ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็น 
เงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ไว้ในตู้นิรภัยซึง่
ตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๘๐ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ แต่ละสํารับ
ไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกินสามดอก โดยแต่ละดอกต้องมี
ลักษณะต่างกัน โดยสํารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 
ส่วนสํารับที่เหลือให้นําฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ      
ณ สถานที่ ดังนี้ 
(๑) สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
สําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง 
(๒) ห้องเก็บเงินคลังในของสาํนักงานคลังจังหวัด สําหรับ 
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ใน 
ส่วนภูมิภาคและส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ข้อ ๘๕ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ แต่ละสํารับ
ไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกินสามดอก โดยแต่ละดอกต้องมี
ลักษณะต่างกัน โดยสํารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 
ส่วนสํารับที่เหลือให้นําฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ      
ณ สถานที่ ดังนี้ 
(๑) สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
สําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง 
(๒) สําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มี
สํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคและส่วนราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย 

 

ข้อ ๘๑ ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคแห่งใด โดย
ปกติไม่มีการเก็บรักษาเงินหากมีความจําเป็นจะต้องเก็บรักษา
เงินเป็นครั้งคราว หรือกรณีทีส่่วนราชการ มีการเก็บรักษาเงิน
เป็นจํานวนมาก ซึ่งเห็นว่าการเก็บรักษาเงินไว้ในตู้นิรภัยของ
ส่วนราชการนั้น จะไม่ปลอดภัย จะนําเงินฝากเก็บรักษาไว้     
ณ สํานักงานคลังจังหวัด ในลกัษณะหีบห่อตามวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนดก็ได้ 

  
ปรับแก้ระบใุน ข้อ ๘๕ (๒) 

ส่วนที ่๒  กรรมการเก็บรักษาเงนิ 
ข้อ ๘๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่ง
ดํารงตําแหน่ง ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการนั้น
อย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการเก็บรกัษาเงินของส่วนราชการนั้น 

ส่วนที ่๒  กรรมการเก็บรักษาเงนิ 
ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่ง
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในส่วนราชการนั้น 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

อย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ
นั้น 

ข้อ ๘๓ ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละ
หนึ่งดอก ในกรณีที่ตู้นิรภัยมลีูกกุญแจสามดอก และมีกรรมการ
เก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจ 
คนละดอก ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดถือลูก
กุญแจนั้น 
     ในกรณีทีม่หี้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจ   
ห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละ
หนึ่งดอก ในกรณีที่ตู้นิรภัยมลีูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการ
เก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจ 
คนละดอกส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดถือลูก
กุญแจนั้น 
       ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจ  
ห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๘๔ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้หัวหน้าสว่นราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัย 
ข้อ ๘๒ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจํานวน 
      การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน จะ
แต่งตั้งไว้เป็นการประจําก็ได้ 

ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้หัวหน้าสว่นราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัย 
ข้อ ๘๖ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจํานวน 
   การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะ
แต่งตั้งไว้เป็นการประจําก็ได้ 

 

ข้อ ๘๕ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการ
เก็บรักษาเงิน กับผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  
ให้บุคคลดังกลา่วตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ซึง่
เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน แลว้บันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ 

ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการ
เก็บรักษาเงิน กับผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ให้
บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บ
รักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลายมือชื่อ
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรกัษาเงินแทนทกุคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันนั้นด้วย 

กรรมการเก็บรกัษาเงินและผูป้ฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษา
เงินแทนทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันนั้นด้วย 

ข้อ ๘๖ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
เก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้
สูญหายหรือใหผู้้ใดลักลอบนําไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หาก
ปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอม
แปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
เพื่อสั่งการโดยด่วน 

ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
เก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้
สูญหายหรือใหผู้้ใดลักลอบนําไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หาก
ปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอม
แปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  
เพื่อสั่งการโดยด่วน 

 

ข้อ ๘๗ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรกัษาเงินแทนมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทําหน้าที่
กรรมการแทน 

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรกัษาเงินแทนมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทําหน้าที่
กรรมการแทน 

 

ส่วนที ่๓  การเก็บรักษาเงนิ 
ข้อ ๘๘ ให้กองคลังหรือส่วนราชการในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน   
เป็นประจําทุกวัน 
     ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน จะไม่ทํารายงาน  
เงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้    
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไป
ด้วย 
      รายงานเงินคงเหลือประจําวันให้เป็นไปตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที ่๓  การเก็บรักษาเงนิ 
ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือ 
ส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
เป็นประจําทุกวันที่มีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทน
ตัวเงินอื่น 
      ในกรณทีีว่ันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไม่
ทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได้ แต่ใหห้มาย
เหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจ่ายเงินของ
วันถัดไปด้วย 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
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ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

      รายงานเงินคงเหลือประจําวันให้เป็นไปตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๘๙ เมื่อสิน้เวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงินที่จะ
เก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ส่งมอบให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
      ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน 
และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อ
ปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงิน และเอกสาร
แทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ทุกคนลงลายมอืชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไว้เป็น
หลักฐาน 

ข้อ ๙๓ เมื่อสิน้เวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงินที่จะ
เก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันส่งมอบให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
      ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน 
และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน   
เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ใหเ้จ้าหน้าที่การเงินนําเงิน และ
เอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการ    
เก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 

 

ข้อ ๙๐ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อกรรมการเก็บรกัษา
เงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ให้ผูอ้ํานวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่
การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ 

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อกรรมการเก็บรกัษา
เงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ให้ผูอ้ํานวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่
การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ 

 

ข้อ ๙๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไมต่รง
กับจํานวนเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเจ้าหน้าทีก่ารเงินผู้นําส่ง
ร่วมกันบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงิน  
ทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่ง แล้วนําเงินเก็บรักษา
ในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไมต่รง
กับจํานวนเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่ง 
ร่วมกันบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงิน  
ทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่ง แล้วนําเงินเก็บรักษา
ในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
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ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๙๒ เมื่อนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัย
เรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบรอ้ย 
แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ หรือประจําตราครั่งของ
กรรมการเก็บรกัษาเงินแต่ละคนไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรภัย ใน
ลักษณะทีแ่ผ่นกระดาษปิดทับหรือตราประจําครั่ง จะต้องถูก
ทําลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 
      ในกรณทีีตู่้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การลง
ลายมอืชื่อบนกระดาษปิดทับ หรือการประจําตราครั่งของ
กรรมการเก็บรกัษาเงิน จะกระทําที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรง
เหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 

ข้อ ๙๖ เมื่อนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัย
เรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบรอ้ย 
แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ ในลักษณะที่แผ่นกระดาษ
ปิดทับจะต้องถูกทําลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 
      ในกรณทีีตู่้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การ  
ลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับจะกระทําทีป่ระตูห้องมั่นคง
หรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 

 

ข้อ ๙๓ ในวันทําการถัดไป หากจะต้องนําเงินออกจ่าย ให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมด ให้
ผู้อํานวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณ ีรับ  
ไปจ่ายโดยให้ผู้อํานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน 
แล้วแต่กรณ ีลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันก่อนวันทําการที่รับเงินไปจ่าย 

ข้อ ๙๗ ในวันทําการถัดไป หากจะต้องนําเงินออกจ่าย ให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ 
ผู้อํานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณ ี     
รับไปจ่ายโดยให้ผู้อํานวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงิน 
แล้วแต่กรณ ีลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ 
ประจําวันก่อนวันทําการที่รับเงินไปจ่าย 

 

ข้อ ๙๔ การเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือ     
ตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบน
แผ่นกระดาษปิดทับ หรือตราประจําครั่งของกรรมการเก็บ
รักษาเงินเมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 
     หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับหรือตราประจําครั่งของ
กรรมการเก็บรกัษาเงินอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือมี

ข้อ ๙๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือ     
ตู้นิรภัยให้กรรมการเกบ็รักษาเงินตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบน
แผ่นกระดาษปิดทับ เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย จึง  
ให้เปิดได้ 
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ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

พฤติการณ์อื่นใดที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตใหร้ายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการนั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน 

     หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย 
หรือมีพฤติการณ์อื่นใด ที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน 

หมวด ๘  การนําเงินส่งคลังและฝากคลัง 
 
ข้อ ๙๕ เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้  
ส่วนราชการผู้เบิกนําส่งคืนคลงัภายในสิบห้าวันทําการ นับจาก
วันรับเงินจากคลัง 
     ในกรณีทีส่ว่นราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ให้
นําส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทําการนับจากวันที่ได้รับคืน 

หมวด ๘  การนําเงินส่งคลังและฝากคลัง 
ส่วนที ่๑  การนําเงินส่งคลงัและฝากคลังของส่วนราชการ 
ข้อ ๙๙ เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้  
ส่วนราชการผู้เบิกนําส่งคืนคลงัภายในสิบห้าวันทําการนับแต่ 
วันรับเงินจากคลัง 
      ในกรณทีีส่่วนราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็น
เงินสดหรือเช็ค ให้นําส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทําการนับแต่
วันที่ได้รับคืน ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้นําสง่คืนคลังตาม
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด 
      การนําเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหน้ํา
ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ข้อ ๙๖ การนําเงินส่งคลัง ถ้านําส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือ
ก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ส่วนราชการ
นําส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านําส่งภายหลังกําหนด
ดังกล่าว ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืน 

ข้อ ๑๐๐ การนําเงินส่งคลัง ถ้านําส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือ
ก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ส่วนราชการ
นําส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านําส่งภายหลังกําหนด
ดังกล่าวให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืน 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๙๗ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้
นําส่งหรือ นําฝากคลังภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน ให้นําส่งหรือนําฝากในวันที่
ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป 
(๒) เงินรายได้แผ่นดิน ให้นําส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่
ถ้าส่วนราชการใด มีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกิน
หนึ่งหมื่นบาท ก็ให้นําเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 
สามวันทําการถัดไป 
(๓) เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้นําส่ง
ภายในสิบห้าวันทําการ นับจากวันรับเงินจากคลังหรือนับจาก
วันที่ได้รับคืน 
(๔) เงินนอกงบประมาณ ใหน้ําฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง แต่สําหรบัเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย ให้นําฝากคลัง
ภายในสิบห้าวันนับจากวันรับเงินจากคลัง 

ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ให้นําส่งหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้นําส่งหรือนําฝากในวันที่
ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป 
(๒) เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด ให้นําส่งอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมเีงินรายได้แผ่นดิน  
เก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็ให้นําเงินส่งโดยด่วน   
แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทําการถัดไป 
(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์          
(e-Payment) ให้นําส่งภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้นําส่ง
ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันรับเงินจากคลัง หรือนับแต่
วันที่ได้รับคืน 
(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสด ให้นําฝากคลังอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่สําหรับเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการ
จ่าย ให้นําฝากคลังภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันรับเงิน  
จากคลัง 

 

 
ข้อ ๙๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม
ข้อ ๙ เป็นผู้นําเงินส่งคลัง 

ส่วนที ่๒  วิธีการนาเงนิส่งคลังและฝากคลัง 
ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้นําเงินส่งคลัง 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ข้อ ๙๙ วิธีการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกใน
ส่วนกลาง หรอืในส่วนภูมิภาคจัดทําใบนําฝากเงิน พร้อมทั้งนํา
เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสํานักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณ ีโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๐๓ วิธีการนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิก
ในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาค นําส่งหรือนําฝากเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง หรือของสํานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณ ี
      กรณีที่เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้
จัดทําใบนําฝากเงิน พร้อมทั้งนําเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสาร
แทนตัวเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 
หรือของสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณ ีโดยปฏิบัติตาม
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ข้อ ๑๐๐ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ
หรือวิธีการอื่น ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ
หรือวิธีการอื่น ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

หมวด ๙  การกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมป ี
ข้อ ๑๐๑ ส่วนราชการใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี 
งบประมาณ โดยการซื้อทรัพย์สินจ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน
ที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงและมีวงเงิน
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้
ถือว่าใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างหรือสัญญาหรอืข้อตกลงที่ได้จัดทํา
หรือลงไว้ในระบบเป็นการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีก
เป็นเวลาหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

หมวด ๙  การกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมป ี
ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชําระหนี้
ได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีก
ไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถดัไป เว้นแต่มีความจําเป็น 
ต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความ 
ตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกินหกเดือน 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

       ในกรณีทีส่่วนราชการไม่ได้ก่อหนี้ผู้พัน แต่มีความจําเป็น 
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้กระทรวงเจ้าสังกัดขอทําความ  
ตกลงกับกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงการคลังแล้ว ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ 
ข้อ ๑๐๒ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่วนราชการต้อง
ดําเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้อง
ดําเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 

 

หมวด ๑๐  การควบคุมและตรวจสอบ 
ข้อ ๑๐๓ ให้หน่วยงานผู้เบิกนําเอกสารการรับจ่ายเงนิมา 
เป็นหลักฐานบันทึกบญัชีตามหลักการและนโยบายบัญชี    
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

-  
-ตัด- 

 หมวด ๑๐  หน่วยงานย่อย 
ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนําเงินส่งคลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ  
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

-เพิ่ม- 

 
 
ข้อ ๑๐๔ ทุกสิ้นวันทําการ ใหเ้จ้าหน้าที่การเงินของส่วน
ราชการตรวจสอบจํานวนเงินสดและเช็คคงเหลือกับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด ๑๑  การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิก 
                ที่เปน็ส่วนราชการ 
ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันทําการ ใหเ้จ้าหน้าที่การเงินของส่วน
ราชการตรวจสอบจํานวนเงินสด และเช็คคงเหลือกับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันที่กรมบัญชีกลางกําหนด กรณีการรับ
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้          
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

      เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ใหส้่วนราชการจัดทํารายงานการเงิน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งส่งให้สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรอง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงาน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๐๕ ให้หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย กรณีที่
ได้รับการทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ้า
หน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง ให้ชี้แจงเหตุผล 
และรายงานให้กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ เจ้าของ
งบประมาณ แล้วแต่กรณีทราบ ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งข้อทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากเจ้าของ
งบประมาณดังกล่าวเห็นว่าคําชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร ให้
พิจารณาดําเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน   
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก 
     ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอจากเจ้าของ
งบประมาณ เมื่อกระทรวงการคลังได้วินิจฉัยคําชี้แจงเป็น
ประการใดแล้ว ให้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
รัฐวิสาหกิจเจ้าของงบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้อง 

ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ใหค้ํา
ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีข่องสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐาน
การจ่าย กรณทีี่ได้รับการทักท้วง จากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วงให้ชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของ
งบประมาณ แล้วแต่กรณ ีทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งข้อทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากเจ้าของ
งบประมาณดังกล่าวเห็นว่าคําชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร ให ้
พิจารณาดําเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน 
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก 
     ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอจากเจ้าของ
งบประมาณ เมื่อกระทรวงการคลังได้วินิจฉัยคําชี้แจงเป็น
ประการใดแล้ว ให้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม เจา้ของ
งบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ในกรณี
ที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 
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ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และ 
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการนําเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติให้เสร็จ
สิ้นพร้อมทั้งแจง้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 
สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

ของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

ข้อ ๑๐๖ การตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

- -ตัด- 

๑๐๗ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณ ีพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องโดยด่วน 

ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้หัวหน้าสว่น
ราชการระดับกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณ ี
พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถกูต้องโดยด่วน 

 

ข้อ ๑๐๘ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการแห่งใดขาดบัญชี หรือสูญหายเสียหายเพราะการทุจริต 
หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่ง 
เหตุใด ซึ่งมิใช่กรณีปกติ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี รีบรายงานพฤติการณ์ให้
กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน และดําเนินการสอบสวนหา
ตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญา
แผ่นดินให้ฟ้องร้องดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดด้วย 

ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการแห่งใดขาดบัญชี หรือสูญหาย เสียหายเพราะการทุจริต 
หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่ง 
เหตุใดซึ่งมิใช่กรณีปกติ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี รีบรายงานพฤติการณ์ 
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน และดําเนินการสอบสวน
หาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญา
แผ่นดินให้ฟ้องร้องดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดด้วย 

 

 


