
 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

 

กระบวนงาน การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง 

ของกองบริหารการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

(กลุม/ฝาย) กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง มีนาคม 2562 

 





2 
 

    

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 2/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 

คํานํา 
  กองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีดําเนินการและใหบริการ
เก่ียวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน “กระบวนการ การ
ยืมเงินราชการ ป พ.ศ. 2562” เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลาง ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการยืมเงินราชการใหถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควร
ตองดําเนินการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ตลอดจนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal 
Management Information System: GFMIS) เปน New GFMIS Thai 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการ การยืมเงินราชการจะตองมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา และ
สามารถจายเงินยืมไดทันตอการปฏิบัติราชการ หลักฐานการจายตองครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจาย จะตองเปนไปตามกําหนดใน
สัญญา กองบริหารการคลังหวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากรของหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลาง จะไดนําคูมือการปฏิบัติงาน “กระบวนการ การยืมเงินราชการ ป พ.ศ. 2562” ไปใชใหเกิดประโยชน ใน
การปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานเดียวกันและลดขอผิดพลาด   
 

 
                                    กองบริหารการคลัง  

                         สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
          มีนาคม 2562 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 3/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 

สารบัญ 
                    หนา 

1. วัตถุประสงค                           5 

2. ขอบเขต                    5 
3. คํานิยาม            5 
4. ความรับผิดชอบ          6 

5. ผังข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน        7 
   5.1 การยืมจากเงินทดรองราชการ        7 
   5.2 การยืมจากเงินงบประมาณ         9 

   5.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ                                                                               11 
         5.3.1 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย               11 
         5.3.2 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง                                                                          12 

   5.4 การยืมจากเงินบัตรเครดิตราชการ                 14 
   5.5 การสงใชหนี้เงินยืม                   16 
   5.6 การสงใบสําคัญเบิกจายเงินบัตรเครดิตราชการ               18 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน                                                                                     20 
   6.1 การยืมจากเงินทดรองราชการ        20 
   6.2 การยืมจากเงินงบประมาณ                  23 

   6.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ                                                                               26 
         6.3.1 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย               26 
         6.3.2 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง                 29 

   6.4 การยืมเงินจากบัตรเครดิตราชการ                 32 
   6.5 การสงใชหนี้เงินยืม                   35 
   6.6 การสงใชหนี้เงินยืมบัตรเครดิตราชการ                36 

7. เอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของ                  37 
8. แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ                     37 
9. เอกสารบันทึก                    37 

10. ระบบการติดตามประเมินผล                  38 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 4/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
ภาคผนวก 
1. กฎระเบียบ/คําสั่ง 

1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0407.2/ว 56 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  

        เรื่อง หลักเกณฑการใชบัตรเครดิตราชการ 
1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB 
Corporate Online) 

1.5. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 3 ลงวันท่ี 30  มกราคม  2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB 
Corporate Online) เพ่ิมเติม 

1.6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 70 ลงวันท่ี 13  กุมภาพันธ  2562 เรื่อง การแจงขอมูล
บัญชีเงินนอกงบประมาณสําหรับจายเงิน รับเงิน และนําเงินนอกงบประมาณฝากคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(KTB Corporate Online) 
2. ตัวอยางแบบฟอรม 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ 

3.1 สําเนาคําสั่งกองบริหารการคลังท่ี 29/2561 เรื่อง คณะทํางานจัดทําคูมือของกองบริหารการคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สั่ง ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2561 

3.2 สําเนาคําสั่งกองบริหารการคลังท่ี 8/2562 เรื่อง คณะทํางานจัดทําคูมือของกองบริหารการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม สั่ง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562  
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 5/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
 
1.  วัตถุประสงค    
     1.1 เพ่ือเปนแนวทางใหผูยืมเงินสามารถดําเนินการในการจัดทําเอกสารการยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติ
ราชการได ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และลดขอผิดพลาดในการจัดทําเอกสาร   
ในการยืมเงิน 
     1.2 เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและกําหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการยืมเงินทดรอง
ราชการ/เงินงบประมาณ 
     1.3 เพ่ือเปนคูมือแสดงการทํางานท่ีสามารถชวยใหผูเขามาปฏิบัติงานใหม สามารถปฏิบัติงานได 
     1.4 เพ่ือควบคุมกระบวนงาน การยืมเงินทดรองราชการ/เงินงบประมาณ ใหมีความถูกตอง เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.  ขอบเขต  
คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตหนวยงานผูยืมเงินสงสัญญาการยืมเงินให      

กองบริหารการคลัง การรับสัญญาการยืมเงิน การตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน การควบคุมเงินงบประมาณ       
การจายเงินยืมทุกประเภท การสงคืนสัญญาการยืมเงิน จนถึงรับหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจาย(ถามี) 
จากหนวยงานผูยืมเงิน รวมถึงการสงใบสําคัญเบิกจายบัตรเครดิตราชการ 

3.  คํานิยาม   
หนวยงานผูยืมเงิน  หมายความวา  สํานัก/กอง/กลุม/หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุขสวนกลาง 
เงินยมื    หมายความวา  เงินท่ีสวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม เพ่ือเปนคาใชจาย  

ในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด ท้ังนี้ ไมวาจะจาย  
จากเงินทดรองราชการ เงินงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ  

เงินทดรองราชการ  หมายความวา เงินท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับอนุมัติจาก 
กระทรวงการคลังใหนําฝากไวท่ีธนาคารพาณิชย เพ่ือใชหมุนเวียน 
ใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  

เงินงบประมาณ   หมายความวา  เงินท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําป โดยเบิกจายกับกรมบัญชีกลางผานระบบ GFMIS  

เงินนอกงบประมาณ หมายความวา   เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการซ่ึงไดรับอนุมัติ 
     หรืออนุญาตใหเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
หลักฐานการยืมเงิน  หมายความวา  หนังสือขอยืมเงิน สัญญายืมเงิน และเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบ  

เปนหลักฐานในการยืมเงิน เชน สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไป
 ราชการ สําเนาโครงการจัดอบรม ประมาณการยืมเงิน สําเนารายงาน 

ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือ/จาง เปนตน 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 6/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
 
ผูยืมเงิน   หมายความวา  บุคลากรของสํานัก/กอง/กลุม/หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง ท่ีมีความประสงคจะยืมเงินเปน
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จัดฝกอบรม จัดประชุม 
ตามแผนงาน/โครงการ  

สัญญาการยืมเงิน  หมายความวา   สัญญาการยืมเงินตามแบบ 8500 ซ่ึงเปนแบบท่ีกระทรวงการคลัง 
กําหนด 

สัญญาการยืมเงินบัตรเครดิตราชการ หมายความวา สัญญาการยืมเงินตามแบบท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด 
บัตรเครดิตราชการ  หมายความวา บัตรเครดิตท่ีสถาบันผูออกบัตรเครดิตไดจัดทําข้ึน ตามท่ีสวนราชการ 

แจงเปนหนังสือ โดยบัตรเครดิตราชการจะระบุชื่อขาราชการผูมีสิทธ ิ
ใชบัตรไวในบัตรเครดิต 

ระบบลกูหนี้เงินยืม  หมายความวา  โปรแกรมระบบควบคุมลูกหนี้เงินยืมของกองบริหารการคลัง 
ระบบ GFMIS   หมายความวา  ระบบการเบิกจายเงินคงคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็คทรอนิคส  

(Government Fiscal Management System) 
ระบบ KTB Corporate Online  หมายความวา  ระบบการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของ 

       สวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
4.  ความรับผิดชอบ  
     4.1 หัวหนาสวนราชการ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูมีอํานาจอนุมัติในสัญญายืมเงิน  
     4.2 ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง เปนผูควบคุมกํากับการยืมเงินใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
     4.3 หัวหนาหนวยงานผูยืม เปนผูควบคุมกํากับการยืมเงินของเจาหนาท่ีในหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบ 
     4.4 ผูยืม เปนผูท่ีไดรับอนุมัติใหยืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการ  
     4.5 เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 7/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
 
5.  ผังข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
    5.1 การยืมจากเงินทดรองราชการ 
         ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  

 

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ 
และสงสัญญายืมเงินให
กลุมบริหารการเงิน 
 
 
 

สงเรื่องยืมเงินกอน
ถึงกําหนดใชเงินไม
นอยกวา 5 วันทําการ 

ทะเบียนรับสงเอกสาร
ในระบบงานสารบรรณ 

กลุมภารกิจ
อํานวยการ  

2 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบ 
สัญญายืมเงิน 

 

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืม
เงินหลักฐานประกอบ 
การยืมเงินและ
ตรวจสอบผูยืมมีหน้ี
คางชําระหรือไม 

เอกสารถูกตอง : 
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป 

เอกสารไมถูกตอง : 
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพ่ือดําเนินการแกไข 

กลุมบริหารการเงิน 

3 

 

 
บันทึกรายละเอียดตางๆ 
ตามเอกสารยืมเงิน ใน
ระบบลูกหน้ีเงินยืม 

ออกเลขท่ีสัญญา 
ยืมเงิน 

 

 

 

กลุมบริหารการเงิน 

4  

 

คุมเงินงบประมาณตาม 
ศูนยตนทุน ผลผลิต  
กิจกรรม แหลงของเงิน 
 
 

คุมเงินงบประมาณ
กอนเบิกและหลังเบิก 

 กลุมบริหารเงิน
งบประมาณ 

 

รับเอกสารการยืม
เงนิจากหนวยงาน

ราชการ 

ตรวจสอบ
สัญญาการ

ยืมเงิน 

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน 

ไมถูกตอง 

ควบคุมเงินงบประมาณ 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 8/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

5  

 

จัดทําใบส่ังเขียนเช็ค
และเช็คส่ังจายผูยมืเงิน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

 

ความถูกตองของ
ชื่อผูยืม จํานวนเงิน
ท่ียืมในเช็ค  

 

 

 กลุมบริหารการเงิน 

6  

 

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาลงนามอนุมัติ
ในสัญญายืมเงิน และ
ลงนามในใบส่ังเขียน
เช็คและเช็คส่ังจายผูยืม 

 

ความทันเวลากับ
การใชเงินยืม 

 
กลุมบริหารการเงิน/
ผอ.กองบริหารการ
คลัง/ รองปลัดฯ (ตาม
เง่ือนไขการส่ังจาย) 

7  

 

แจงหนวยงานผูยืม ให
มารับเช็ค กอนวัน
เดินทางไปราชการ/จัด
ประชุม/สัมมนา/อบรม 
ไมเกนิ 3 วันทําการ 

ความถูกตอง
ทันเวลากับการ 
ใชเงินยืม 

 กลุมบริหารการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําใบส่ังเขียนเช็ค/เช็ค
ส่ังจายผูยืมเงิน 

จายเงินยืม 

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และ

ใบส่ังเขียนเช็ค/เช็คส่ังจาย 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 9/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
    5.2 การยืมจากเงินงบประมาณ 

         ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  

 

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ และสง
สัญญายืมเงินใหกลุมบริหาร
การเงิน 
 
 
 

 สงเรื่องยืมเงินกอนถึง
กําหนดใชเงินไมนอย
กวา 10 วันทําการ 

ทะเบียนรับสงเอกสาร
ในระบบงานสาร
บรรณ 

กลุมภารกิจ
อํานวยการ  

2  

 

ตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบสัญญา
ยืมเงิน 

 

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืมเงิน
หลักฐานประกอบการ
ยืมเงินและตรวจสอบ
ผูยืมมีหน้ีคางชําระ
หรือไม 

 

เอกสารถูกตอง : 
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป 

เอกสารไมถูกตอง : 
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพ่ือดําเนินการแกไข 

กลุมบริหารการเงิน 

3  
บันทึกรายละเอยีดตางๆ 
ตามเอกสารยืมเงิน ในระบบ
ลูกหน้ีเงินยืม 
 

ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน  กลุมบรหิารการเงิน 

4  

 

คุมเงินงบประมาณตาม 
ศูนยตนทุน ผลผลิตหลัก 
กิจกรรมหลัก และแหลง 
ของเงิน 
 

ควบคุมเงิน
งบประมาณกอนเบิก
และหลังเบิก/วางขอ
เบิกเงินยืมราชการใน
ระบบ GF ใหถูกตอง
ตามศูนยตนทุน 
ผลผลิต กิจกรรม 

ความถูกตองครบถวน 
ความทันเวลา 

กลุมบริหารเงิน
งบประมาณ 

5  
เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลง
นามอนุมัติในสัญญายืมเงิน 

ความทันเวลากับการ
ใชเงินยืม 

 กลุมบริหาร
การเงิน/ผอ.กอง
บริหารการคลัง/ 
รองปลัดฯ 

รับเอกสารการยืม
เงินจากหนวยงาน

ราชการ 
 

ตรวจสอบ
สัญญาการ

ยืมเงิน 

ควบคุมเงินงบประมาณ 

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม 

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน 

ไมถูกตอง 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 10/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

6  
- ดําเนินการขอเบิกเงิน
งบประมาณ เงินยืมราชการ
ในระบบ GFMIS ตาม
กิจกรรม ผลผลิต ศูนย
ตนทุน และแหลงของเงิน 
- อนุมัติ P1 
- อนุมัติ P2 
-- กรมบัญชีกลาง
ประมวลผลเพ่ืออนุมัติโอน
เงินเขาบัญชีเงินงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนกลาง 

  กลุมบริหาร
การเงิน/กลุม
ตรวจสอบการเงิน
การคลังและพัสดุ 
 

7  

 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนในการโอนเงินเขา
บัญชีเงินงบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนกลาง จาก
กรมบัญชีกลาง ตามเอกสาร
ขอเบิก 

ความถูกตองครบถวน 
และความทันเวลา 

 กลุมบริหารการเงิน 

8  

 

- จัดทํารายละเอียดใน
ทะเบียนคุมการโอนเงิน 
-โอนเงินผานระบบงาน KTB 
Corporate Online เขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู
ยืมเงิน 

ความถูกตอง และ
ความทันเวลากับการ
ใชเงินยืม 

 
กลุมบริหารการเงิน 
/ผอ.กองบริหาร
การคลัง(ตามคําส่ัง
แตงต้ังบุคคลผูมี
สิทธิเขาใชงานใน
ระบบ KTB 
Corporate Online) 

9  

 

โอนเงินเขาบัญชีผูยืมกอนวัน
เดินทางไปราชการ/จัด
ประชุม/สัมมนา/อบรม 
ทางธนาคารจะสงขอความ
แจงเตือนผานโทรศัพทมือ 
ถือ (SMS) ท่ีผูยืมไดแจงไว 

ความถูกตองทันเวลา
กับการใชเงินยืม  

กลุมบริหารการเงิน 

   
 

ขอเบิกเงินงบประมาณ ใน
ระบบ GFMIS 

 

ตรวจสอบการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง 

(ZAP_RPT 503)  
 

โอนเงินผานระบบ KTB 
Corporate Online 

โอนเงินเขาบัญชี 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 11/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
 5.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ 
         5.3.1 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย 
                  ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  

 

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ 
และสงสัญญายืมเงินให
กลุมบริหารการเงิน 
 

สงเรื่องยืมเงินกอน
ถึงกําหนดใชเงินไม
นอยกวา 5 วันทําการ 

ทะเบียนรบัสงเอกสาร
ในระบบงานสารบรรณ 

กลุมภารกจิ
อํานวยการ  

2  

 

ตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตองของ
สัญญายืมเงินและ
เอกสารประกอบสัญญา
ยืมเงิน 

 

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืม
เงินหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน
และตรวจสอบผูยืม
มีหน้ีคางชําระ
หรือไม 

เอกสารถูกตอง : 
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป 

เอกสารไมถูกตอง : 
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพ่ือดําเนินการแกไข 

กลุมบริหารการเงิน 

3  
บันทึกรายละเอียดตางๆ 
ตามเอกสารยืมเงิน ใน
ระบบลูกหน้ีเงินยืม 
 

ออกเลขท่ีสัญญา 
ยืมเงิน 

 กลุมบริหารการเงิน 

4  

 

ลงทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย ตาม
รายการ/โครงการ ใน
ระบบลูกหน้ีเงินยืม 

คุมเงินนอก
งบประมาณกอน
เบิกและหลังเบิก 

 

รายงานทะเบียนคุมเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย 

กลุมบริหารการเงิน 

5  

 

 

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาลงนามอนุมัติ
ในสัญญายืมเงิน และ
ลงนามในใบส่ังเขียน
เช็คและเช็คส่ังจายผูยืม 

ความทันเวลากับ
การใชเงินยืม 

 
กลุมบริหารการเงิน  /ผอ.
กองบริหารการคลัง/ รอง
ปลัดฯ (ตามเง่ือนไขการ

ส่ังจาย) 

6  

 

แจงผูยืม ใหมารับเช็ค
กอนวันเดินทางไป
ราชการ/จัดประชุม/
สัมมนา/อบรม  

ความถูกตอง
ทันเวลากับการใช
เงินยืม 

 
กลุมบริหารการเงิน 

รับเอกสารการ
ยืมเงินจาก
หนวยงาน

 

ตรวจสอบ
สัญญาการ

ยืมเงิน 

ควบคุมเงินนอก
งบประมาณ 

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน 

ไมถูกตอง 

จายเงินยืม 

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และ

ใบส่ังเขียนเช็ค/เช็คส่ังจาย 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 12/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
     5.3.2 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
            ตวัชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  

 

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ และ
สงสัญญายืมเงินใหกลุม
บริหารการเงิน 

 

สงเรื่องยืมเงินกอน
ถึงกําหนดใชเงินไม
นอยกวา 7 วันทํา
การ 

ทะเบียนรับสงเอกสาร
ในระบบงานสารบรรณ 

กลุมภารกิจ
อํานวยการ  

2  

 

ตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบ
สัญญายืมเงิน 

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืม
เงินหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน
และตรวจสอบผูยืม
มีหน้ีคางชําระ
หรือไม 

เอกสารถูกตอง : 
ดําเนินการขั้นตอนตอไป 

เอกสารไมถูกตอง : 
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพ่ือดําเนินการแกไข 

กลุมบริหารการเงิน 

3  
บันทึกรายละเอียดตางๆ 
ตามเอกสารยืมเงิน ใน
ระบบลูกหน้ีเงินยืม และ
ตรวจสอบยอดเงินนอก
งบประมาณฝากคลังวามี
เพียงพอในการใหยืมเงิน 

ออกเลขท่ีสัญญา 
ยืมเงิน 

 กลุมบริหารการเงิน 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
ลงนามอนุมัติในสัญญายืม 
 
 
 
 
 

ความทันเวลากับ
การใชเงินยืม 

 

 
กลุมบริหารการเงิน 

 

 

รับเอกสารการยืม
เงินจากหนวยงาน

ราชการ 
 

ตรวจสอบ
สัญญาการ

ยืมเงิน 

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน 

ไมถูกตอง 

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และ

ใบส่ังเขียนเช็ค/เช็คส่ังจาย 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 13/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

5  
- ดําเนินการขอเบิกเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง 
ในระบบ GFMIS  
- อนุมัติ P1 
- อนุมัติ P2 
-- กรมบัญชีกลาง
ประมวลผลเพ่ืออนุมัติโอน
เงินเขาบัญชีเงินนอก
งบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลาง 
 

 
 กลุมบริหารการเงิน 

/กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ 

 

6  
ตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินนอก
งบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง ตาม
เอกสารขอเบิก 

ความถูกตอง
ครบถวน และความ
ทันเวลา 

 กลุมบริหารการเงิน 

7 

 

 

 

- จัดทํารายละเอียดใน
ทะเบียนคุมการโอนเงิน 

-โอนเงินผานระบบงาน 
KTB Corporate Online 
เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูยืมเงิน 

ความทันเวลากับ
การใชเงนิยืม 

 
กลุมบริหารการเงิน 
/ผอ.กองบริหารการ
คลัง/ รองปลัดฯ 
(ตามเง่ือนไขการส่ัง
จาย) 

8  

 

โอนเงินเขาบัญชีผูยืมกอน
วันเดินทางไปราชการ/จัด
ประชุม/สัมมนา/อบรม  

ทางธนาคารจะสงขอความ
แจงเตือนผานโทรศัพทมือ 
ถือ (SMS) ท่ีผูยืมไดแจงไว 

ความถูกตอง
ทันเวลากับการใช
เงินยืม 

 
กลุมบริหารการเงิน 

 

ขอเบิกเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง ใน

ระบบ GFMIS 

 

ตรวจสอบการโอนเงินเขา
จากกรมบัญชีกลาง 
(ZAP_RPT 503)  

โอนเงินผานระบบ KTB 
Corporate Online 

 

โอนเงินเขาบัญชี 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 14/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
   5.4. การยืมจากเงินบัตรเครดิตราชการ 

         ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการเปดวงเงิน 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  

 

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ และสง
สัญญายืมเงินใหกลุมบริหาร
การเงิน 
 
 

สงเรื่องยืมเงินกอนถึง
กําหนดใชเงินไมนอย
กวา 5 วันทําการ 

ทะเบียนรับสงเอกสาร
ในระบบงานสารบรรณ 

กลุมภารกิจ
อํานวยการ  

2  

 

ตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบสัญญา
ยืมเงิน 

 

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืมเงิน
หลักฐานประกอบการ
ยืมเงินและตรวจสอบ
ผูยืมมีหน้ีคางชําระ
หรือไม 

 

เอกสารถูกตอง : 
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป 

เอกสารไมถูกตอง : 
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพ่ือดําเนินการแกไข 

กลุมบริหารการเงิน 

3  
บันทึกรายละเอียดตางๆ 
ตามเอกสารยมืเงิน ในระบบ
ลูกหน้ีเงินยมื 
 

ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน  กลุมบริหารการเงิน 

4  

 

คุมเงินงบประมาณตามศูนย
ตนทุน ผลผลิตหลัก กิจกรรม
หลัก และแหลงของเงิน 
 

ควบคุมเงิน
งบประมาณกอนเบิก
และหลังเบิก/วางขอ
เบิกเงินยืมราชการใน
ระบบ GF ใหถูกตอง
ตามศูนยตนทุน 
ผลผลิต กิจกรรม 
 
 
 

ความถูกตองครบถวน 
ความทันเวลา 

กลุมบริหารเงิน
งบประมาณ 

 

รับเอกสารการยืม
เงินจากหนวยงาน

ราชการ 
 

ไมถูกตอง 

ตรวจสอบ
สัญญาการ

ยืมเงิน 

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน 

ควบคุมเงินงบประมาณ 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 15/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

5  

 

เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลง
นามอนุมัติในสัญญายืมเงิน 
และใบขอเพ่ิมวงเงินช่ัวคราว 
KTC 
 

ความทันเวลากับการ
ใชเงินยืมบัตรเครดิต
ราชการ 

 
กลุมบริหาร
การเงิน/ผอ.กอง
บริหารการคลัง/ 
รองปลัดฯ  

6  

 

นําสงใบ “ขอเพ่ิมวงเงิน
ชั่วคราว” ใหกับ
ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเปด
วงเงินบัตรเครดิตราชการ
ตามวงเงินและระยะเวลาท่ี
ขอเปดใช 

ความถูกตองทันเวลา
กับการใชเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ 

 
กลุมบริหาร
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และใบ
ขอเพ่ิมวงเงินช่ัวคราว KTC 

จายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 16/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
    5.5 การสงใชหนี้เงินยืม 
         ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ความถูกตองของเอกสารใบสําคัญใชหนี้เงินยืม 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  

 

- หนวยงานผูยืมสง
ใบสําคัญใชหน้ีเงินยืม
พรอมแนบสําเนา
สัญญาเงินยืมใหกอง
บรหิารการคลัง 
- กลุมภารกิจอํานวยการ 
ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ 
และสงใบสําคัญใชหน้ี
เงินยืมใหกลุมบริหาร
การเงิน 

 

ความถูกตอง 
ครบถวน ของ
ใบสําคัญใชหน้ีเงิน
ยืม 

 กลุมภารกิจ
อํานวยการ  
 

2  

 

- ตรวจสอบรายการ
คาใชจายและเงินสด
เหลือจาย (กรณีมีเงิน
สดคืน) 
- บันทึกการรับคืนใน
สัญญาการยืมเงิน 
- ออกใบรับสําคัญและ
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีมี
เงินยืมเหลือจายสงคืน) 
ใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 
- บันทึกลางลูกหน้ีเงิน
ยืมราชการในระบบ 
GFMIS 
 

ความถูกตองของ
การออกใบรับ
ใบสําคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน 

 กลุมบริหารการเงิน 

3  
สงใบสําคัญใชหน้ีเงินยืม
ใหกลุมบริหารระบบ
บัญชีภาครัฐเพ่ือบันทึก
รายการทางบัญชี 

สงใบสําคัญใชหน้ี
เงินยืมทางระบบงาน
สารบรรณ 

 กลุมบริหารระบบ
บัญชีภาครัฐ 

 

รับใบสําคัญ 
ใชหน้ีเงินยืม 

 

สงใบสําคัญใชหน้ีเงินยืม
บันทึกรายการทางบัญชี 

รับเอกสารออกใบรับ
ใบสําคัญ/ใบเสร็จรับเงิน

(ถามี) 



17 
 

    

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 17/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

4  
- กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ ตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน 
ของเอกสารหลักฐาน
การเบิกจายเงินตาม
สัญญาการยืมเงิน 

ตรวจสอบใบสําคัญ
ใชจายเงินยืมให
ถูกตองตาม
ระเบียบการเบิก
จายเงิน   

กําหนดวันท่ีสงใชหน้ี
เงินยืม 
1. การจัดอบรม/
ประชุมภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีไดรับเงิน 

2. การเดินทางไป
ราชการภายในประเทศ/
ตางประเทศชั่วคราว
ภายใน 15 วันนับจาก
วันเดินทางกลับมาถึง 

3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือ 
จากขอ 1, 2 ภายใน 30 
วันนับจากวันท่ีไดรับ
เงิน 

กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลัง
และพัสดุ 

5  
ผูยืมตองชําระสงใชหน้ี
เงินยืมภายในเวลาท่ี
กําหนด หากเกิน
กําหนด จนท.จะทํา
บันทึกทวงหน้ี  
จัดทํารายการลูกหน้ี
เงินยืมคงเหลือ
ประจําเดือน 

ความถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา 
 

กําหนดวันท่ีสงใชหน้ี
เงินยืม 
1. การจัดอบรม/
ประชุมภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีไดรับเงิน 

2. การเดินทางไป
ราชการ
ภายในประเทศ/
ตางประเทศชั่วคราว
ภายใน 15 วันนับจาก
วันเดินทางกลับมาถึง 

3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือ 
จากขอ 1, 2 ภายใน 30 
วันนับจากวันท่ีไดรับ
เงนิ 

กลุมบริหาร
การเงิน 

 
 

ตรวจสอบ
ใบสําคัญใช
หน้ีเงินยืม 

ตรวจสอบลูกหน้ีเงิน
ยืมราชการ ทวงหน้ี
รายท่ีเกินกําหนด 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 18/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
    5.6 การสงใบสําคัญเบิกจายเงินบัตรเครดิตราชการ 
         ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ความถูกตองของเอกสารใบสําคัญเบิกจายเงินบัตรเครดิตราชการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  

 

- หนวยงานผูยืมสง
ใบสําคัญเบิกจายพรอม
แนบสําเนาสัญญาเงิน
ยืมและการใชบัตร
เครดิตราชการใหกอง
บริหารการคลัง 
- กลุมภารกิจ
อํานวยการ ลงรับ
ใบสําคัญสงใชหน้ีเงิน
ยืมในระบบงานสาร
บรรณ และสงใบสําคัญ
เบิกจายใหกลุมบริหาร
การเงิน 

 
 

ความถูกตอง 
ครบถวน ของ
ใบสําคัญเบิก
จายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ 

 กลุมภารกิจ
อํานวยการ  

2  

 

- ตรวจสอบรายการ
คาใชจาย 
 - บันทึกการรับคืนใน
สัญญาการยืมเงิน 
- ออกใบรับใบสําคัญให
ผูยืมไวเปนหลักฐาน 
 

ความถูกตองของ
การออกใบรับ
ใบสําคัญ 

 กลุมบริหารการเงิน 

3  

 

สงใบสําคัญใชหน้ีเงิน
ยืมใหกลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุเพ่ือเบิกจาย  
 

สงใบสําคัญใชหน้ี
เงินยืมทางระบบงาน
สารบรรณ 

 กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ 

 

รับใบสําคัญ
เบิกจาย 

 

สงใบสําคัญใชหน้ีเงินยืม
เพ่ือเบิกจาย 

รับเอกสารออกใบรับ
ใบสําคัญ 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

4  
- ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวน ของ
เอกสารหลักฐานการ
เบิกจายเงินตามสัญญา
การยืมเงินบัตรเครดิต
ราชการ 
- ดําเนินการเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS 

ตรวจสอบใบสําคัญ
ใชจายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการให
ถูกตองตาม
ระเบียบการเบิก
จายเงิน   

กําหนดวันท่ีสงใชหน้ี
เงินยืม 
- การเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ/
ตางประเทศชั่วคราว
ภายใน 15 วันนับจาก
วันเดินทางกลับมาถึง
ท่ีต้ัง 
 

กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ 

5  
- ตรวจสอบใบแจงหน้ี
ของบริษัทบัตรฯ ตาม
รายการท่ีแจงหน้ีและ
ติดตามทวงถามไปยังผู
ถือบัตร กรณีท่ียังไมได
รับเอกสารเพ่ือเรงรัดให
นําเอกสารใบสําคัญมา
เบิกจาย และวางเบิก
เงินในระบบ GFMIS 
ตามใบแจงหน้ีท้ังหมด  
- ตรวจสอบการโอนเงิน
เขาบัญชีของ สป. เพ่ือ
เขียนเช็คส่ังจาย 
“บริษัทบัตรกรุงไทย 
จํากัด” ใหทันภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 

ความถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา 

กําหนดวันท่ีสงใบสําคัญ
เบิกจายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ 
1. เปดใชบัตรเครดิต
ราชการการใชบัตร
เครดิตราชการ กอนวันที ่
11 ของเดือน ใหสง
ใบสําคัญเบิกจายภายใน
วันที่ 15 ของเดือนนั้น 
2. เปดใชบัตรเครดิต
ราชการหลังวันที่ 11 ของ
เดือนใหสงใบสําคัญ
เบิกจายภายใน 15 วนันับ
จากวันที่เดินทางกลับ
มาถึงที่ต้ัง 

กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ/กลุมบริหาร
การเงิน 

 

 

 

 

ตรวจสอบ
ใบสําคัญ
เบิกจาย 

ตรวจสอบใบแจงหน้ี
ของบริษัทบัตร KTC  
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 20/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
6.  รายละเอียดการปฏิบัติงาน     

6.1 ข้ันตอนการยืมจากเงินทดรองราชการ 

1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการคลัง 
เจาหนาท่ีกลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ และสง
ตอใหเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน ซ่ึงผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทางไป
ราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 
ฉบับ พรอมเอกสารประกอบการยมืเงิน ดังนี้ 

1.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- แบบประมาณการยมืเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 

1.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว พรอม 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว) 
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ   
  และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย 
- กรณีเบิกจายจากงบอ่ืน ใหแนบสําเนาหนังสือตกลงจากสํานักงบประมาณ (ยกเวนงบรายจายอ่ืน 

รายการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติและงบดําเนินงานท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติไวเพ่ือการนี้) 
1.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดยผูมีอํานาจลงนาม 
  อนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- สําเนาโครงการ/หลักสตูร และกําหนดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

1.4 การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา 
1.4.1 ผูจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายภายในประเทศ  

- สําเนาบันทึกอนุมัติเดินทางไปจัดและเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา (กรณีผูอนุมัติ 
  เปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบคําสั่งรกัษาราชการแทนดวย)  
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- สําเนาโครงการและกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเกียรติ (ถามี) กรณีตองเบิกคาใชจาย  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย ยกเวน คาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและ 
  เครื่องดื่ม คาวัสดุท่ีใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ  

1.4.2  ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ  
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรกัษาราชการแทน ใหแนบ 
  คําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายท่ีผูจัดแจง(ถามี) 

1.4.3  ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ 
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบ 
  คําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 
- สําเนาโครงการจัดประชมุ/อบรม/สัมมนา  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย  
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว) 

1.4.4  คาเบี้ยประชุม  
- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ 
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย 

1.5 กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที 
1.6 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว 
2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ

วงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้         
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลาท่ีใช

เงิน ยืมเงินเพ่ือการใดใหใชเงินยืมเพ่ือการนั้น 
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูท่ีประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ

และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการท่ียืม จํานวนเงินท่ียืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ 
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาท่ีจําเปนและตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
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2.5 เอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินตามขอ 1 ถาสัญญายืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืน

หนวยงานผูยืมเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองกอน 
3. เม่ือตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สงกลุม

บริหารเงินงบประมาณเพ่ือควบคุมเงินในระบบควบคุมเงินงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน 
ผลผลิต กิจกรรม จํานวนเงิน เปนตน ตัดยอดงบประมาณรายจายประจําป ตามศูนย ตนทุนแลวสงสัญญาการยืม
เงินใหกับเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน 

4. เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน จัดทําใบสั่งเขียนเช็คและเช็คสั่งจายผูยืม โดยเสนอผานหัวหนางานเงิน
นอกงบประมาณเพ่ือตรวจสอบ เสนอหัวหนากลุมบริหารการเงินลงนามในเช็คสั่งจายชื่อผูยืม และเสนอ
ผูอํานวยการกองบริหารการคลังเพ่ือลงนามเสนอหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจเพ่ือลงนามในเช็ค
สั่งจายและอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน      

5. การจายเงิน เม่ือหลักฐานการยืมเงินไดลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจะ
ดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 แจงผูยืมเงินมารับเช็คกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการ เวนแตผูยืมมีความ
จําเปนตองใชเงินกอนวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการ ใหผูยืมระบุวันท่ีท่ีประสงคขอรับเงินยืมมา
ในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย 

5.2 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันท่ีสงคืนเงินยืม ดังนี้ 
5.2.1 กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ

หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน
นับจากวันไดรับเงิน  

5.2.2 กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวันเดินทาง
กลับมาถึง 

5.2.3 กรณียืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายอ่ืนนอกเหนือจากขอ (1) , (2) ใหสงใชเงินยืมภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีรับเงินยืม 

5.3 ผูยืมตองลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินและเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจะคืนสําเนา
สัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ 
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6.2 ข้ันตอนการยืมจากเงินงบประมาณ 

1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการคลัง 
เจาหนาท่ีกลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ และสง
ตอใหเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน ซ่ึงผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทางไป
ราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 10 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 
ฉบับ พรอมเอกสารประกอบการยืมเงิน ดังนี้ 

1.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 

1.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว) 
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย 
- กรณีเบิกจายจากงบอ่ืน ใหแนบสําเนาหนังสือตกลงจากสํานักงบประมาณ (ยกเวนงบรายจายอ่ืน  
  รายการเจรจาธุรกิจและการประชมุนานาชาติและงบดําเนินงานท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติไวเพ่ือการนี้) 

1.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม 
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดยผูมีอํานาจลงนาม 
  อนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- สําเนาโครงการ/หลักสูตร และกําหนดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

1.4 การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา 
1.4.1 ผูจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายภายในประเทศ  

- สําเนาบันทึกอนุมัติเดินทางไปจัดและเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา (กรณีผูอนุมัติ 
  เปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)   
- สําเนาโครงการและกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
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- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเกียรติ (ถามี) กรณีตองเบิกคาใชจาย  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย ยกเวน คาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
  คาวัสดุท่ีใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ 

1.4.2  ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ  
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบ 
  คําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 
- สําเนาโครงการจัดประชมุ/อบรม/สัมมนา  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายท่ีผูจัดแจง (ถามี) 

1.4.3  ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ 
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทนใหแนบ 
  คําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 
- สําเนาโครงการจัดประชมุ/อบรม/สัมมนา  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย  
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว) 

1.4.4  คาเบี้ยประชุม  
- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ 
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย 

1.5 กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที 
1.6 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว 
2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ

วงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้         
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลาท่ีใช

เงิน ยืมเงินเพ่ือการใดใหใชเงินยืมเพ่ือการนั้น 
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูท่ีประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ

และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการท่ียืม จํานวนเงินท่ียืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ 
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาท่ีจําเปนและตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
2.5 เอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินตามขอ 1 ถาสัญญายืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืน

หนวยงานผูยืมเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองกอน 



25 
 

    

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 25/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
3. เม่ือตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สงกลุม

บริหารเงินงบประมาณเพ่ือควบคุมเงินในระบบควบคุมเงินงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน 
ผลผลิต กิจกรรม จํานวนเงิน เปนตน ตัดยอดงบประมาณรายจายประจําป ตามศูนย ตนทุนแลวสงสัญญาการยืม
เงินใหกับเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน 

4. การขอเบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMIS 
4.1 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินดําเนินการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินยืมราชการในระบบ GFMIS  
4.2 เจาหนาท่ีกลุมตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ อนุมัติ P1   
4.3 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน อนุมัติ P2 
4.4 รอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินงบประมาณ   
4.5 ดูรายงานการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS 

5. กลุมบริหารการเงินเสนอหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติเงินยืมพรอม   
ลงนามอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน 

6. เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินเรียกดูรายงานสถานะการโอนเงินจากกรมบญัชีกลางในระบบ GFMIS  
7. เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินโอนเงินผานระบบงาน KTB Corporate Online 
8. โอนเงินเขาบัญชีผูยืมกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการไมเกิน 3 วันทําการ เวนแต  

ผูยืมมีความจําเปนตองใชเงินกอนวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการใหผูยืมระบุวันท่ีท่ีประสงค
ขอรับเงินยืมมาในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย โดยดําเนินการดังนี้ 

8.1 แจงขอความการโอนเงินใหผูยืมเงินทราบ ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) หรือ e-mail address    
     ท่ีผูยืมเงินไดแจงไว 
8.2 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันท่ีสงคืนเงินยืม ดังนี้  

8.2.1 กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน
นับจากวันไดรับเงิน 

8.2.2 กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวันเดินทาง
กลับมาถึง 

8.2.3 กรณียืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายอ่ืนนอกเหนือจากขอ (1) , (2) ใหสงใชเงินยืมภายใน 30 วัน  
นับจากวันท่ีรับเงินยืม   

8.3 ผูยืมมารับสําเนาสัญญาการยืมเงิน 1 ฉบับ กับเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินเพ่ือเปนหลักฐาน
ประกอบการคืนเงินยืมตอไป 
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6.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ  

6.3.1 ข้ันตอนการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย  
1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการ

คลัง เจาหนาท่ีกลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ 
และสงตอใหเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน ซ่ึงผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทาง
ไปราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 ฉบับ  

- การยืมเงินจากเงินนอกงบประมาณ ใหทําไดเฉพาะเพ่ือใชจายในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น 

- กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที 
- หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึก

ขอความเสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว 
2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 

และวงเงินของหลกัฐานการยมืเงิน ดังนี้ 
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลา

ท่ีใชเงินยืมเงินเพ่ือการใดใหใชเงินยืมเพ่ือการนั้น 
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูท่ีประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ 

และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการท่ียืม จํานวนเงินท่ียืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ 
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาท่ีจําเปนและตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
2.5 หากสัญญาการยืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืนหนวยงานผูยืมเพ่ือดําเนินการแกไขให

ถูกตองกอน โดยแนบเอกสารประกอบสัญญาการยืมเงิน ดังนี้  
2.5.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย
แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ี

ระเบียบกําหนด 
2.5.2. กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย

แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
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- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ี

ระเบียบกําหนด 
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว) 

- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย 

2.5.3. กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดยผูมี
อํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ี

ระเบียบกําหนด 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- สําเนาโครงการ/หลักสูตร และกําหนดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2.5.4. การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา 
2.5.5. ผูจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายภายในประเทศ  

- สําเนาบันทึกอนุมัติเดินทางไปจัดและเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา (กรณี

ผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)  
- สําเนาโครงการและกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเกียรติ (ถามี) กรณีตองเบิกคาใชจาย  

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย ยกเวน คาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุท่ีใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ 

2.5.6. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ  

- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน
ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)    

- สําเนาโครงการจัดประชมุ/อบรม/สัมมนา  

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายท่ีผูจัดแจง (ถามี) 
2.5.7. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ 

- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน

ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 
- สําเนาโครงการจัดประชมุ/อบรม/สัมมนา  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย  

- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว) 
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2.5.8. คาเบี้ยประชุม  

- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ 
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย 

3. เม่ือตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สง
กลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐเพ่ือลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  

4. กลุมบริหารการเงินจัดทําใบสั่งเขียนเช็ค/เช็คสั่งจายผูยืมเงินพรอมเสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญาการยืมเงินและเช็คสั่งจายเงินใหผูยืม  

5. จายเงินยืมใหแกผูยืมกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการไมเกิน 3 วันทํา
การ เวนแตผูยืมมีความจําเปนตองใชเงินกอนวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการใหผูยืมระบุวันท่ีท่ี
ประสงคขอรับเงินยืมมาในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย โดยดําเนินการดังนี้ 

5.1 แจงผูยืมเงินมารับเงินยืม 
5.2 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันท่ีสงคืนเงินยืม ดังนี้  

(1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําใน
ตางประเทศหรือกรณีเดนิทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน 
30 วันนับจากวัน ไดรับเงิน  

(2) กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวัน
เดินทางกลับมาถึง 

(3) กรณียืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายอ่ืนนอกเหนือจากขอ (1) , (2) ใหสงใชเงินยืมภายใน 30 
วัน นับจากวันท่ีรับเงินยืม 

5.3 ผูยืมตองลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินและเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจะคืน
สําเนาสัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ 
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6.3.2 ข้ันตอนการยืมเงินนอกงบประมาณฝากคลัง  

1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการ

คลัง เจาหนาท่ีกลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ 

และสงตอใหเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน ซ่ึงผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทาง

ไปราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยมืเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 ฉบับ  

- การยืมเงินจากเงินนอกงบประมาณ ใหทําไดเฉพาะเพ่ือใชจายในการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น 

- กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที 

- หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึก

ขอความเสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว 

2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 

และวงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้         

2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลา

ท่ีใชเงิน ยืมเงินเพ่ือการใดใหใชเงินยืมเพ่ือการนั้น 

2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูท่ีประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 

ฉบับและสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการท่ียืม จํานวนเงินท่ียืมแต

ละรายการ จํานวนเงินรวมท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ 

2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาท่ีจําเปนและตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 

2.5 หากสัญญาการยืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืนหนวยงานผูยืมเพ่ือดําเนินการแกไขให

ถูกตองกอน โดยแนบเอกสารประกอบสัญญาการยืมเงิน ดังนี้ 

2.5.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย

แลวพรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 

2.5.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย

แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลกัเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 

- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว) 

- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย 

2.5.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดย

ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาท่ีจายจริง และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 

- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 

- สําเนาโครงการ/หลักสูตร และกําหนดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2.5.4 การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา 

(1) ผูจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายภายในประเทศ  

- สําเนาบันทึกอนุมัติเดินทางไปจัดและเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา 

(กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 

- สําเนาโครงการและกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 

- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเกียรติ (ถามี) กรณีตองเบิกคาใชจาย  

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย ยกเวน คาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวัสดุท่ีใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ  

(2) ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ  

- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน

ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)  

- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายท่ีผูจัดแจง (ถามี) 

(3) ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ 

- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการ

แทนใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 

- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย  
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- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว) 

(4) คาเบี้ยประชุม  

- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ 

- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย 

3. เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินบันทึกทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม/ออกเลขท่ีสัญญายืมเงิน 

4. กลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐ ควบคุมและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของเงินนอก

งบประมาณฝากคลัง 

5. กลุมบริหารการเงินวางขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลังในระบบ GFMIS ตามกิจกรรม 

ศูนยตนทุน แหลงของเงิน เจาของบัญชียอย บัญชียอย 

6. เจาหนาท่ีกลุมบรหิารการเงินเรียกดูรายงานสถานะการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS  

7. กลุมบริหารการเงินจัดทําใบสั่งเขียนเช็ค/เช็คสั่งจายผูยืมเงินพรอมเสนอผูมีอํานาจลงนาม

อนุมัติในสัญญาการยืมเงินและเช็คสั่งจายเงินใหผูยืม  

8. จายเงินยืมใหแกผูยืมกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการไมเกิน 3 วันทําการ 

เวนแตผูยืมมีความจําเปนตองใชเงินกอนวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการใหผูยืมระบุวันท่ีท่ี

ประสงคขอรับเงินยืมมาในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย โดยดําเนินการดังนี้ 

8.1 แจงผูยืมเงินมารับเงินยืม 

8.2 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันท่ีสงคืนเงินยืม ดังนี้  

(1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําใน

ตางประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี 

ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับเงิน  

(2) กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวัน

เดินทางกลับมาถึง 

(3) กรณียืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายอ่ืนนอกเหนือจากขอ (1) , (2) ใหสงใชเงินยืมภายใน 

30 วัน นับจากวันท่ีรับเงินยืม 

9. ผูยืมตองลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินและเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจะคืน

สําเนาสัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ 
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6.4 ข้ันตอนการยืมเงินบัตรเครดิตราชการ 

1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการคลัง 
เจาหนาท่ีกลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ 
และสงตอใหเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน ซ่ึงผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอน
เดินทางไปราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงินบัตรเครดิต
ราชการ จํานวน 2 ฉบับ พรอมเอกสารประกอบการยืมเงิน ดังนี้ 

1.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาท่ีพัก และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
- แบบใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ 
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ กรณีเดินทางตั้งแต  

2 คน ข้ึนไป 
1.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาท่ีพัก และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบ

กําหนด 
- แบบใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ 
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรฐั กรณีเดินทางตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย 
- กรณีเบิกจายจากงบอ่ืน ใหแนบสําเนาหนังสือตกลงจากสํานักงบประมาณ (ยกเวนงบรายจาย

อ่ืน รายการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติและงบดําเนินงานท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติไวเพ่ือการนี้) 
1.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม 

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาท่ีพัก และตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
- แบบใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ 
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ กรณีเดินทางตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
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- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย 
- สําเนาโครงการ/หลักสูตร และกําหนดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

1.4 การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา 
1.4.1. ผูจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายภายในประเทศ  

- สําเนาบันทึกอนุมัติเดินทางไปจัดและเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา (กรณีผูอนุมัติ
เปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 

- สําเนาโครงการและกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- แบบใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ 
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ กรณีเดินทาง

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
1.4.2. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ  

- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ให
แนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 

- สําเนาโครงการจัดประชมุ/อบรม/สัมมนา  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาท่ีพัก และตามหลักเกณฑท่ี

ระเบียบกําหนด 
- แบบใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ 
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ กรณีเดินทาง

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
1.4.3. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ 

- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทนใหแนบ
คําสั่งรักษาราชการแทนดวย) 

- สําเนาโครงการจัดประชมุ/อบรม/สัมมนา  
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาท่ีพัก และตามหลักเกณฑท่ี

ระเบียบกําหนด 
- แบบใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ 
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ กรณีเดินทาง

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
1.5 กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที 
1.6 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงิน 
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 2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ

วงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้         
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลาท่ีใช

เงิน ยืมเงินเพ่ือการใดใหใชเงินยืมเพ่ือการนั้น 
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูท่ีประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ

และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการท่ียืม จํานวนเงินท่ียืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ 
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาท่ีจําเปนและตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด 
2.5 เอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินตามขอ 1 ถาสัญญายืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืน

หนวยงานผูยืมเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองกอน 
3. เม่ือตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สงกลุม

บริหารเงินงบประมาณเพ่ือควบคุมเงินในระบบควบคุมเงินงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน 
ผลผลิต กิจกรรม จํานวนเงิน เปนตน ตัดยอดงบประมาณรายจายประจําป ตามศูนย ตนทุนแลวสงสัญญาการยืม
เงินใหกับเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน 

4. เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน เสนอผานหัวหนางานเงินนอกงบประมาณเพ่ือตรวจสอบ เสนอหัวหนา
กลุมบริหารการเงินลงนามในใบรหัสเบิกจายเงินงบประมาณ และเสนอผูอํานวยการกองบริหารการคลังเพ่ือลง
นามอนุมัติใบขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว และลงนามเสนอหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจพิจารณา
อนุมัติเงินยืมพรอมลงนามอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน  

5. การจายเงิน เม่ือหลักฐานการยืมเงินไดลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจะ
ดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน นําสงใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงาน
รัฐและแบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ กรณีเดินทางตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
ใหกับเจาหนาท่ีธนาคารกรุงไทย เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีผูถือบัตรเครดิตราชการท่ีขอเปดวงเงินชั่วคราว ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน กําหนดวันท่ีสงคืนเงินยืม ดังนี้ 
5.2.1 ถาเปดใชบัตรกอนวนัท่ี 11 ของเดือน ใหสงใบสําคัญเบิกจายภายในวันท่ี 15 ของเดือนนั้น  
5.2.2 ถาเปดใชบัตรหลังวันท่ี 11 ของเดือน ใหสงใบสําคัญเบิกจายภายใน 15 วันนับจากวันท่ี

เดินทางกลับมาถึงท่ีตั้ง 
5.3 ผูยืมตองลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินและเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินจะคืนสําเนา

สัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ 
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6.5 การสงใชหนี้เงินยืม   

 การสงหลักฐานการจายเงินและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถามี) ภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้ 
(1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศหรือ

กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน   
นับจากวันไดรับเงิน            

(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว สงใชภายใน 15 วัน  
นับจากวันเดินทางกลับมาถึง 

(3) กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการจัดประชุม, ฝกอบรม หรือเงินยืมราชการอ่ืนๆ สงใชภายใน 
30 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงิน  

หนวยงานผูยืมสงใบสําคัญใชหนี้เงินยืมแนบสําเนาสัญญาการยืมเงินและเงินเหลือจาย(ถามี) 
เพ่ือสงใชคืนเงินยืมกอนวันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงิน  กลุมภารกิจอํานวยการ กองบริหารการคลัง ลงรับ
เรื่องผานระบบงานสารบรรณ สงใหเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมท้ัง
ออกใบรับใบสําคัญและใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง (กรณีมีเงินยืมเหลือจายสงคืน) ใหผูยืมไวเปนหลักฐาน กรณีมีการ
สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกินกวา 30% ของวงเงินยืม หรือสงใชคืนเงินสดเต็มจํานวนใหแนบบันทึกชี้แจงเหตุผล
ประกอบดวย เจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงินบันทึกลดยอดลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS และสงหลักฐานเอกสาร
การยืมเงินผานระบบงานสารบรรณใหกลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐ เพ่ือบันทึกรายการทางบัญชี  

กลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐสงหลักฐานเอกสารการยืมเงินใหกลุมบริหารเงินงบประมาณ เพ่ือ
ควบคุมเงินในระบบควบคุมเงินงบประมาณ 

กลุมบริหารเงินงบประมาณสงหลักฐานเอกสารการยืมเงินใหกลุมตรวจสอบการเงินการคลังและ
พัสดุ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ใหเปนไปตามระเบียบฯ หากพบขอผิดพลาด เจาหนาท่ีกลุม
ตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุแจงขอทักทวง ใหปฏิบัติตามขอทักทวงภายใน 15 วันนับจากวันท่ีไดรับทราบ
ขอทักทวง หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและไมไดชี้แจงเหตุผลใหกองบริหารการคลังทราบ ให
ดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือวาผูยืมยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนท่ีทักทวงนั้น 

กรณีใบสําคัญจายสูงกวาสัญญาเงินยืมตองจัดทําใบสําคัญสวนท่ีเบิกเพ่ิม โดยดําเนินการขอเบิก
เงินงบประมาณคืนใหแกผูยืม สงกลุมบริหารการเงินพิมพเช็คสั่งจายผูยืม เสนอผูมีอํานาจลงนามในเช็คและ
บันทึกในทะเบียนคุมเช็ค แจงใหผูยืมมารับเช็ค หากผูยืมมิไดสงใบสําคัญและเงินเหลือจาย (ถามี) เพ่ือสงใชเงิน
ยืมภายในกําหนด กองบริหารการคลัง จะมีหนังสือแจงเตือนเพ่ือทวงถาม หากผูยืมยังละเลยมิไดสงใชเงินยืม
ภายในเวลาท่ีกําหนดในหนังสือแจงเตือน กองบริหารการคลังจะไดนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย เพ่ือหัก
เงินเดือนหรือคาจางหรือคาตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดอันจะพึงไดรับจากทางราชการของผูยืมชดใชเงินท่ียืมไปจน
ครบถวน กลุมบริหารการเงินจัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมคงเหลือประจําเดือน 

เม่ือเอกสารหลักฐานการใชหนี้เงินยืมเรียบรอยแลวกลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐดําเนินการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานใบสําคัญใชหนี้เงินยืม   
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6.6 การสงใชหนี้เงินยืมบัตรเครดิตราชการ 

1. เงินยืมจายไดเฉพาะรายการคาใชจายของทางราชการท่ีระบุไวในสัญญาการเงินยืมและไมเกินวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจายได 

2. เม่ือสิ้นเสร็จการปฏิบัติราชการใหผูยืมสงมอบหลักฐานการจาย ใหกองบริหารการคลังภายใน 15 วัน
นับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงท่ีตั้ง 

3. กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการตางประเทศ ผูยืมสงมอบหลักฐานการจาย ใหกองบริหารการคลัง 
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงท่ีตั้ง 

4. หากผูยืมไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) จากผูขายสินคา
หรือผูใหบริการได ใหจัดทําใบรับรองการจายเงินและบันทึกชี้แจงเหตุผลท่ีไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบ
บันทึกรายการขาย (Sales Slip) ได พรอมท้ังแนบเอกสารอ่ืนท่ียืนยันการชําระเงิน (ถามี)  

5. การเดินทางไปราชการตางประเทศ ท่ีผูขายสินคาหรือผูใหบริการในตางประเทศไมมีการออกใบ
บันทึกรายการขาย (Sales Slip) ใหผูยืมรับรองวา “การชําระสินคาหรือบริการท่ีไมสามารถรวบรวมใบบันทึก 
รายการขาย (Sales Slip) นั้น เกิดจากกรณีท่ีโดยปกติท่ัวไปของผูขายสินคาหรือบริการนั้นๆ ไมมีการออกใบ
บันทึกรายการขาย (Sales Slip) ใหแกผูถือบัตรเครดิตในทุกกรณี” เปนหลักฐานประกอบการสงใชเงินยืม 

หนวยงานผูยืมสงใบสําคัญเบิกจายเงินยืมบัตรเครดิตราชการแนบสําเนาสัญญาการยืมเงิน กลุม
ภารกิจอํานวยการ กองบริหารการคลัง ลงรับเรื่องผานระบบงานสารบรรณ สงใหเจาหนาท่ีกลุมบริหารการเงิน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมท้ังออกใบรับใบสําคัญใหผูยืมไวเปนหลักฐาน  

กลุมบริหารการเงินสงหลักฐานเอกสารการเบิกจายเงินใหกลุมตรวจสอบการเงินการคลังและ
พัสดุ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ใหเปนไปตามระเบียบฯ ซ่ึงบริษัทบัตร KTC จะตัดรอบบัญชีทุกวันท่ี 
11 ของเดือน และครบกําหนดชําระเงินประมาณวันท่ี 25-26 ของเดือน (15 วันหลังจากตัดรอบบัญชี) กลุม
ตรวจสอบการ เงินการคลังและพัสดุ ตรวจสอบใบแจงหนี้ของบริษัทบัตรฯ ตามรายการท่ีแจงหนี้ และติดตามทวง
ถามไปยังผูถือบัตร กรณีท่ียังไมไดรับเอกสารเพ่ือเรงรัดใหนําเอกสารมาเบิกจาย และวางเบิกเงินงบประมาณใน
ระบบ GFMIS ตามใบแจงหนี้ท้ังหมด  

กลุมบริหารการเงินตรวจสอบรายการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเขียนเช็คสั่งจาย “บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)” ใหทันภายในระยะเวลากําหนด 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 37/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
7. เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ  

1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0407.02/ว 56 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  
    เรื่อง หลักเกณฑการใชบัตรเครดิตราชการ 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB 
Corporate Online) 

5. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 3 ลงวันท่ี 30  มกราคม  2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB 
Corporate Online) เพ่ิมเติม 

6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 70 ลงวันท่ี 13  กุมภาพันธ  2562 เรื่อง การแจงขอมูล
เงินนอกงบประมาณสําหรับจายเงิน การรับเงินและการนําเงินนอกงบประมาณฝากคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(KTB Corporate Online) 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ          
1. แบบสญัญายืมเงิน (แบบ 8500) 
2. ประมาณการยืมเงิน 
3. แบบสัญญายืมเงินบัตรเครดิตราชการ 
4. ใบ “ขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ 
5. แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพ่ือหนวยงานรัฐ  
6. แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
7. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 

9. เอกสารบันทึก  

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีจัดเก็บ 

1.ทะเบียนคุมเลขท่ีสัญญา
การยืมเงินทุกประเภท 
   - ประมาณการยืมเงิน 
   - เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง 10 ป โปรแกรมไฟลในเครื่อง
คอมพิวเตอร/แฟมสัญญา
การยืมเงินตนฉบับ 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรบัปรุง 

 

สํานัก/กลุม :  กองบริหารการคลัง 

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01 หนาที่ : 38/46 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : - 
 

 
ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
วิธีจัดเก็บ 

2. ใบสําคัญ/เงินสด สงใช
หนี้เงินยืมทุกประเภท 

กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง 10 ป โปรแกรมไฟลในเครื่อง
คอมพิวเตอร/แฟมสัญญา
การยืมเงินตนฉบับ 

3.รายงานลูกหนี้เงินยืมทุก
ประเภทคงคาง ณ วันสิ้น
เดือน 
 

กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง 10 ป รายงานลูกหนี้เงินยืมทุก
ประเภท 

 

10. ระบบการตดิตามประเมินผล  
คําอธิบาย : กระบวนการ การยืมเงินราชการ 
ขอกําหนดท่ีสําคัญ (Key Requirement) ของกระบวนการ คือ ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลากับการ

ใชจายเงินยืม  
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ คือ รอยละของการจายเงินยืมราชการไดทันเวลา  

 (มีขอกําหนดท่ีสําคัญและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ มีหลายขอได/ตัวชี้วัดได ท้ังนี้ตองมีความสอดคลองกัน) 
 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ เปาหมาย 
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
กับการใชจายเงินยืม (กรณีผูยืม
สงเอกสารหลักฐานครบถวน
ถูกตอง) 
 

รอยละของความรวดเร็วในการตรวจสอบสัญญาเงินยืมทุก
ประเภทแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ 

รอยละ 88 

สูตรการคํานวณ (ถามี) หนวย ความถี่ในการรายงานผล แบบฟอรมจัดเก็บ หนวยงาน
จัดเก็บ 

        A    x  100 
        B 
 

 ฉบับ รอบ 6 เดือน 
 และ 12เดือน 

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน
ยืมทุกประเภท 

 

กองบริหาร
การเงิน 

 
สูตรการคํานวณ  :  จํานวนสญัญาการยืมเงินทุกประเภทท่ีตรวจสอบแลวเสรจ็ภายใน 1 วัน = A    X   100 
         จํานวนสัญญาการยืมทุกประเภทท่ีไดรับจากหนวยงานในสังกัด สป.ท้ังหมด = B 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยการเบกิเงนิจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน   

การเกบ็รกัษาเงนิ  และการน าเงนิส่งคลัง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National  e-Payment  Master  Plan)  
ตลอดจนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  
เป็น  New  GFMIS  Thai 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๖๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง   
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๓) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ   

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐสภา   

ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  องค์การมหาชน  
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตามที่กฎหมายก าหนด   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“หน่วยงานผู้เบิก”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ 
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หน่วยงานย่อย”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  
หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ  ซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง   
หรือส านักงานคลังจังหวัด  แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือการนี้ด้วย 

“ผู้อ านวยการกองคลัง”  ให้หมายความรวมถึง  เลขานุการกรม  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใด   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน  และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่  
รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย 

“ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”  ให้หมายความรวมถึง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย 

“งบรายจ่าย”  หมายความว่า  งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว   
“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  
หรือเงินนอกงบประมาณ 

“ตู้นิรภัย”  หมายความว่า  ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
“เงินรายได้แผ่นดิน”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ 

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย  
เงินคงคลัง  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้น 
น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“เงินเบิกเกินส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว 
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลังก่ อนสิ้นปีงบประมาณ 
หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการ 
เบิกจากคลังไปแล้ว  แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลัง
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใด  
ที่ต้องน าส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

“ข้อมูลหลักผู้ขาย”  หมายความว่า  ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู่  เลขประจ าตัวประชาชน  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา  
เงื่อนไขการช าระเงิน  หรือข้อมูลอื่นใดที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี  เพื่อใช้ส าหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  ทะเบียนคุม  รายงาน  ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง   
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดในระเบียบนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  ขอหารือเพ่ือให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย  
หรือขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแต่กรณี  หรือให้กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลงั
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน  
ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   

หมวด  ๒ 
การใช้งานในระบบ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ 
ในการปฏิบัติงานในระบบ  ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ  ๑๐  ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง  การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง  การน าเงินส่งคลัง  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล  และการเรียกรายงาน
ในระบบ 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก าหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดแนวทางการควบคุม  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก  ในการเข้าใช้งานในระบบ 

ข้อ ๑๓ การจัดท า  แก้ไข  อนุมัติการใช้  และการด าเนินการอื่น ๆ  เกี่ยวกับการก าหนดสทิธิ
การเข้าใช้งานในระบบ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๓ 
การเบิกเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่บิกเงินและผูเ้บิกเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง  
ส าหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังส านักงานคลัง
จังหวัด   

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ  ๑๐  
เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง  และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง   

ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่น  
เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้  โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักเกณฑ์ทัว่ไปของการเบกิเงิน 

 
 

้หนา   ๑๒
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ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย 
เงินที่ขอเบิกจากคลังเพ่ือการใด  ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้นเท่านั้น  จะน าไปจ่าย 

เพื่อการอื่นไม่ได้ 
ข้อ ๑๘ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง   

การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล 
ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี  หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ  
ไว้  ณ  ที่จ่าย  ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในค าขอเบิกเงินนั้นด้วย  เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว   

ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี 

และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี 
(๒) น าข้อมูลตาม  (๑)  หรือของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้  ส่งให้แก่

กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ 
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินก่อนส่งค าขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง

หรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามค าขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหนว่ยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่สว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๑ การขอเบิกเงิน  ให้ส่งค าขอเบิกตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ  ยกเว้นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้
ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงินทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึง
ก าหนดจ่ายเงิน 

้หนา   ๑๓
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ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
ไปจ่าย  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน  ให้เบิกจาก  
เงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้  แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน  
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง  รายการเงินเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  เงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของข้าราชการ   
เงินสมทบของลูกจ้างประจ า  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  
หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลังก าหนด  ถ้าค้างเบิกให้น ามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ   
ของปีงบประมาณต่อ ๆ  ไปได้ 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  และให้น ามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 

ข้อ ๒๖ ส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ  อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องช าระหนี้โดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจ านวนก็ได้  และให้น าเงินไป  
ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ  และเมื่อหนี้  
ถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดช าระให้น าเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปช าระหนี้ดังกล่าว   ส าหรับ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการน าเงินฝากธนาคารให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ให้รายงานการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศและการช าระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย 

ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายช าระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีช าระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท  โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรง 

ส่วนที ่ ๕ 
วิธีการเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการส าหรับการซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง  สัญญาหรือข้อตกลง  ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป  
หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  ให้ส่วนราชการจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อ  หรือใบสั่งจ้างเพ่ือท าการ  
จองงบประมาณในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
ของส่วนราชการโดยตรง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ  
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงิ น 
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ  
ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 

การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย   

ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  กรมบัญชีกลาง
จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง  ยกเว้น   

(๑) กรณีค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ที่ส่วนราชการ
ได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ให้ขอเบิกเงิน
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้น าไปจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 

(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ  ค่าตอบแทน  หรือกรณีอื่นใด  หรือกรณีที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่  
ผูม้ีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้เป็นไป 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๑ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน   
ให้ส่วนราชการส่งค าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๖ 
การเบิกเงนิของส่วนราชการที่มีส านักงานในตา่งประเทศ 

 
 

ข้อ ๓๒ ส่วนราชการที่มีส านักงานในต่างประเทศอาจส่งค าขอเบิกเงินเพ่ือซื้อเงินตรา
ต่างประเทศส าหรับจัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจ านวน  แต่ในกรณีที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจก าหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ  ตามความจ าเป็นก็ได้ 

กรณีส านักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ได้รับจัดสรร   
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ 

ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๒  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากมี
เงินเหลือให้น าส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ส านักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน  และไม่สามารถช าระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ  
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังแล้ว  ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายส าหรบัการนั้นต่อไปไดอ้กี
ไม่เกินหกเดือน  เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย เงินภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลง 
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกนิหกเดือน  หากมีเงินคงเหลือให้น าเงินส่งคืนสว่น
ราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้  โดยให้  
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณด าเนินการเบิกหักผลักส่ง 

ข้อ ๓๔ เงินที่ ได้รับคืนจากส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๓  ให้ส่วนราชการ 
เจ้าของงบประมาณด าเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท   
แล้วน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน 

หมวด  ๔ 
การจ่ายเงินของสว่นราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  และผู้มีอ านาจ  
ได้อนุมัติให้จ่ายได้ 

ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมัติ
ส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
ในภูมิภาค 

ข้อ ๓๗ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  หรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 

ข้อ ๓๘ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย
หรือหลักฐานการขอรับช าระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๔๐ การจ่าย  โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ 

ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 
ข้อ ๔๑ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือผู้รับบ านาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถ

มารับเงินได้ด้วยตนเอง  จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน 
ได้ด้วยตนเอง  จะท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  และการจ่ายเงินช าระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐาน  
การจ่ายเงินทุกฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ  
ในข้อ  ๔๖  ไว้ด้วย  และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองค าแปลด้วย   

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ  และให้หัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงิน
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักฐานการจ่าย 

 
 

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้  หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  หรือใบรับรอง 
การจ่ายเงิน  หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย   

ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง  เพ่ือเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง  ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๖ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔๗ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 
ผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๘ กรณีข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  จ่ายเงินไป 
โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๔๖  หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างนั้น  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน
เพื่อน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ   

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 

ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ   
หรือลูกจ้างนั้น  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย  แม้พบภายหลังจะไม่น ามา
เบิกจ่ายอีก  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปส าหรับส่วนราชการ  
ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอ
เบิกเงินได้ 

ข้อ ๔๙ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย  ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่าย 
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง   

ข้อ ๕๑ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย  มิ ให้สูญหาย 
หรือเสียหายได้  ทั้งนี้  เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบแล้วใหเ้ก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ 

 

 

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
ที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  ผู้รับบ านาญ  ผู้รับเบี้ยหวัด  หรือบุคคลภายนอก  รวมทั้ง
การจ่ายเงินเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด   

้หนา   ๑๘
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การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด  ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้   

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ  ๕๒  วรรคสอง  ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือ  

เช่าทรัพย์สิน  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”   
ออกและขีดคร่อมด้วย 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน  
ของส่วนราชการ  และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน  วันที่ 
ที่ออกเช็ค  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 

ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ 
ให้ชิดเส้น  และชิดค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่าง 
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วน  
จนชิดค าว่า  “หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้   

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืมของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน  สัญญาวางหลักทรัพย์  และสัญญาค้ าประกนั  ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๓๖  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 
ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ  ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมก าหนดให้ผู้ยืมน าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งท าสัญญาวางหลักทรัพย์  
หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 

้หนา   ๑๙
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ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ส่วนราชการกระท าได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น  ซึ่งจ าเป็นเร่งด่วน
แก่ราชการ  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น   

ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๖๒ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป  ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน  โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 
ของงบประมาณปีปัจจุบัน  และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้ ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 
วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

(๒) เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๖๓ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพ่ือปฏิบัติราชการ   
ให้กระท าได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว  ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า  
แต่จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๓) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน  
เป็นประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

(๔) งบรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ  (๑)  หรือ  (๒)   
ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักร 

ให้จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด 
เวลาดังกล่าว  ส่วนราชการจะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๖๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดังนี้ 

้หนา   ๒๐
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(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ

ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมไิดด้ าเนินการตามค าทักท้วงและไมไ่ดช้ี้แจงเหตผุลใหส้่วนราชการผู้ใหย้มืทราบ  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิ กส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ 
ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ
หลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการ 
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน  
สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

หมวด  ๖ 
การรบัเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ใบเสร็จรับเงนิ 
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ข้อ ๖๙ ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง  ก าหนด  และให้มีส าเนา 
เย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ  หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงิน  ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม  และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 
ข้อ ๗๑ ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ  และตรวจสอบ 

ได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ให้หน่วยงานใด   
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน  เดือน  ปีใด   

ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน  ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน  ให้พิจารณาจ่าย
ในจ านวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๗๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  เช่น  ยุบเลิกส านักงานหรือ 
ไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นน าส่งคืนส่วนราชการ 
ที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงิน  
รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง  หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่า  
มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด  
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่  ๓๑  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๗๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายใน
ปีงบประมาณนั้น  เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้  
ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามารับเงิน 
ได้อีกต่อไป 

ข้อ ๗๖ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินหรือชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน   
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ 

ทั้งจ านวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่านั้นไว้  หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ
แล้วออกฉบับใหม่  โดยให้น าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม   

ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้
อย่างเอกสารธรรมดาได้   

้หนา   ๒๒
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ส่วนที่  ๒ 
การรบัเงนิ 

 
 

ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับ  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ได้  ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับช าระเงิน  ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินนั้น  
ออกใบเสร็จรับเงิน  หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่เป็นการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุจ านวนเงินที่รับช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน  โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดยีวกันกับใบเสร็จรบัเงนิ  
หรือเป็นการรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากคลัง  หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของส่วนราชการ   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงานปกติ   
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการ  
รับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่ งส าหรับการรับช าระเงิน 
ประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินประเภทนั้น  

ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้  โดยให้แสดงรายละเอียด 
ว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชี
ส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๘๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน  น าเงินสด  
หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ  พร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ  
ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า
ส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

้หนา   ๒๓
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เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ ว  ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ 
รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ที่ได้รับในวันนัน้ทุกฉบับ  ไว้ในส าเนาใบเสรจ็รับเงินหรือรายงานซึง่เปน็หลักฐานการรับช าระเงนิจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ฉบับสุดท้าย  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย   

หมวด  ๗ 
การเกบ็รกัษาเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่ก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๔ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสาร 
แทนตัวเงินอื่น  ไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น   

ข้อ ๘๕ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างนอ้ยสองส ารบั  แต่ละส ารับไมน่้อยกวา่สองดอกแตไ่มเ่กนิ
สามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน  โดยส ารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน  ส่วนส ารับที่เหลือ
ให้น าฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ  ณ  สถานที่  ดังนี้ 

(๑) ส านักบริหารเงินตรา  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  ส าหรับส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง 

(๒) ส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคและ 
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ในส่วนราชการนั้น  
อย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก  ในกรณีที่ตู้นิรภัย 
มีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก  
ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิ น 
ผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น 

ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้น าความ  
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ  ๘๖  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจ านวน 

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจ าก็ได้ 
ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ใน  
ตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ  
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันนั้นด้วย 

ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ต้องเก็บรักษา
ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่า  
ลูกกุญแจสูญหาย  หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ  ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน 

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบ  
ลูกกุญแจให้ผู้อื่นท าหน้าที่กรรมการแทน 

ส่วนที ่ ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  แล้วแต่กรณี   
จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น 

ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ส าหรับวันนั้นก็ได้  แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย 

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ข้อ ๙๓ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษาและรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ 

้หนา   ๒๕
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ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนเงินซึ่งแสดงไว้ 
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่ง  
ร่วมกันบันทึกจ านวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และลงลายมือชื่อกรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่การเงินผู้น าส่ง  แล้วน าเงินเก็บรักษาในตู้นริภัย  และให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป   

ข้อ ๙๖ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการ  
เก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย  แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ  ในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ
จะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ 
จะกระท าที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 

ข้อ ๙๗ ในวันท าการถัดไป  หากจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  รับไปจ่าย   
โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

ข้อ ๙๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง  หรือประตูกรงเหล็ก  หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญแจ  ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ  เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย  หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัย 
ว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการโดยด่วน 

หมวด  ๘ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลัง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลังของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๙๙ เงินที่เบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้ส่วนราชการผู้เบิกน าส่งคืนคลัง
ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรบัคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นเงนิสดหรือเช็ค  ให้น าส่งคืนคลังภายใน
สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับคืน  ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment)  ให้น าส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด   

้หนา   ๒๖
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การน าเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้น าส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๐ การน าเงินส่งคลัง  ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน 
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  แต่ถ้าน าส่งภายหลังก าหนดดังกล่าว  
ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้น าส่งหรือน าฝากคลังภายใน
ก าหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ให้น าส่งหรือน าฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายใน  
วันท าการถัดไป 

(๒) เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด  ให้น าส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  แต่ถ้า 
ส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท  ก็ให้น าเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า
ต้องไม่เกินสามวันท าการถัดไป 

(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รบัด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์  (e-Payment)  ให้น าส่งภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน  หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ให้น าส่งภายในสิบห้าวันท าการนับแต่ 
วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน 

(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงนิสด  ให้น าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้  แต่ส าหรบั
เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย  ให้น าฝากคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการน าเงนิส่งคลังและฝากคลัง 

 
 

ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น าเงินส่งคลัง 
ข้อ ๑๐๓ วิธีการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง  หรือในส่วน

ภูมิภาค  น าส่งหรือน าฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือของส านักงานคลังจังหวดั  
แล้วแต่กรณี   

กรณีที่เป็นเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ให้จัดท าใบน าฝากเงิน  พร้อมทั้ง  
น าเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงิน  ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือ 
ของส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอื่น  ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๙ 
การกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มป ี

 
 

ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหนี้ได้ทัน  
สิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่ 
มีความจ าเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน   

ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๐ 
หนว่ยงานยอ่ย 

 
 

ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๑ 
การควบคมุและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันท าการ  ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินสด  
และเช็คคงเหลือกับรายงานเงนิคงเหลือประจ าวนัที่กรมบัญชีกลางก าหนด  กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวก 
แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย  
กรณีที่ได้รับการทักท้วง  จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง  
ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  แล้วแต่กรณี   ทราบภายใน 
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หากเจ้าของงบประมาณ
ดังกล่าวเห็นว่าค าชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร  ให้พิจารณาด าเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจากเจ้าของงบประมาณ  เมื่อกระทรวงการคลัง 
ได้วินิจฉัยค าชี้แจงเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ  ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลัง  ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  
การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน 

ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรบัผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี  หรือสูญหาย
เสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใ ช ่
กรณีปกติ  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้วา่ราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  รีบรายงานพฤติการณ์
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน  และด าเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๒๙
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเพ่ือให้ 
ส่วนราชการสามารถน าเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
รวดเร็ว  คล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวาง
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่ าด้วยเงินทดรองราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม   
“ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับส่วนราชการนั้น ๆ  โดยเฉพาะ  หรือเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง 

“หน่วยงานในสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  
ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย 

“ส่วนราชการผู้ เบิก”  หมายความว่า  ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือ 
ส านักงานคลังจังหวัด 

“หน่วยงานย่อย”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  
หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ  ซึ่งมิได้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง  หรือ
ส านักงานคลังจังหวัด  แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ  หรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด 

้หนา   ๓๐
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“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้  หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด

ตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๑ 
เงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจ านวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร  กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพ่ิม  ลด   
หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้ตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ  โดยแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ในสังกัดทราบล่วงหน้า 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเพ่ิม  ลด  หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการตามวรรคสอง   
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด  แล้วแต่กรณี  ส่งรายงานการจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปยังกรมบัญชีกลาง  ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงิน  
ทดรองราชการที่กระทรวงการคลังสั่งลดหรือยกเลิกส่งคืนคลังทันที  โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่ง
จากเงินที่เบิกเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ 

ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ให้น าไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม  แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  กระทรวงการคลังอาจอนุญาตให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๑๔  ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๒ 
การเบิกเงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๐ การเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้เบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   

หมวด  ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
เป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ไว้เพื่อส ารองจ่ายได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
(๓) หน่วยงานย่อย  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรอง

ราชการจ านวนเกินกว่าที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๑   
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงานในสังกัดนั้น  น าเงินทดรองราชการจ านวนที่เกินกว่า
ที่ได้รับอนุญาตฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์ 

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๑๓ วิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง 

หมวด  ๔ 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้ส าหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบบุคลากร  เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็น 

ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๒) งบด าเนินงาน  ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
(๓) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  และเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๔) งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ  แต่ส านักงบประมาณยังไม่ได้

อนุมัติเงินจัดสรร  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเ งินทดรองราชการ 
ไปก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก็ได้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๖ ในการจ่ายเงินให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัด 
จ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

กรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน 
ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  
อีกหนึ่งบัญชีส าหรับการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ  โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ือจ่ายเงินตามเช็ค 

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทดรองราชการต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืม 

 
 

ข้อ ๑๘ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๑๙ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางให้เป็นอ านาจของหัวหน้าสวนราชการระดับกรม  

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการหรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีส านักงานอยูในสวนภูมิภาค  หรือแยกต่างหาก 
จากกระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมตัิ
ส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 
ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่ เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)   
ข้อ ๒๑ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ 

เทา่ที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาต

ตามข้อ  ๙  และงบรายจ่ายหรือรายการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๔ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๓ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้
ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้ ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ ส่วนราชการ 
ผู้ให้ยืมทราบ  ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินโดยถือว่ าผู้ยืม 
ยังมิได้ส่งใชค้ืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒๗ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้ เสร็จสิ้นไว้ใน 
ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน
การจ่าย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ ผู้อ านวยการ 
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานใหหัวหน้าส่วนราชการ  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้ เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖ 
การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่หมดความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ  ให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณน าเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่หมดความจ าเป็นต้องใช้  
เงินทดรองราชการ 

หมวด  ๗ 
การรายงานและการบัญช ี

 
 

ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรอง
ราชการต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ข้อ ๓๑ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ให้มีเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
เป็นจ านวนเท่าใดไว้แล้ว  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นมีเงินทดรองราชการตามจ านวนที่ได้รับ
อนุญาตนั้น  และให้ถือว่าเงินทดรองราชการดังกล่าวเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังให้เก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ .ศ.  ๒๕๔๗  เป็นจ านวนสูงกว่าวงเงินเก็บรักษา 
ตามระเบียบนี้  ให้วงเงินเก็บรักษาเป็นไปตามจ านวนทีไ่ดร้ับอนุญาตนัน้  และให้ถือว่าการอนญุาตดงักลา่ว
เป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ใช้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้ก าหนด 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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