คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

กระบวนงาน การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
ของกองบริหารการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(กลุม/ฝาย) กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง

มีนาคม 2562
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 2/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

คํานํา
กองบริห ารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีห นาที่ดําเนิน การและให บริการ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน “กระบวนการ การ
ยืมเงิน ราชการ ป พ.ศ. 2562” เพื่อให บุ คลากรของหน วยงานในสังกัดสํานั กงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข
สวนกลาง ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมเงินราชการใหถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควร
ตองดําเนินการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ตลอดจนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลั ง ตามระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Government Fiscal
Management Information System: GFMIS) เปน New GFMIS Thai
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ การยืมเงินราชการจะตองมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา และ
สามารถจ ายเงิน ยื มได ทั นต อการปฏิ บั ติ ราชการ หลั กฐานการจ ายต องครบถ วน ถู กต อง เป นไปตามกฎหมาย
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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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 3/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

สารบัญ
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คํานิยาม
4. ความรับผิดชอบ
5. ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5.1 การยืมจากเงินทดรองราชการ
5.2 การยืมจากเงินงบประมาณ
5.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ
5.3.1 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย
5.3.2 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
5.4 การยืมจากเงินบัตรเครดิตราชการ
5.5 การสงใชหนี้เงินยืม
5.6 การสงใบสําคัญเบิกจายเงินบัตรเครดิตราชการ
6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน
6.1 การยืมจากเงินทดรองราชการ
6.2 การยืมจากเงินงบประมาณ
6.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ
6.3.1 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย
6.3.2 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
6.4 การยืมเงินจากบัตรเครดิตราชการ
6.5 การสงใชหนี้เงินยืม
6.6 การสงใชหนี้เงินยืมบัตรเครดิตราชการ
7. เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
9. เอกสารบันทึก
10. ระบบการติดตามประเมินผล

หนา
5
5
5
6
7
7
9
11
11
12
14
16
18
20
20
23
26
26
29
32
35
36
37
37
37
38
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 4/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

ภาคผนวก
1. กฎระเบียบ/คําสั่ง
1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว 56 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑการใชบัตรเครดิตราชการ
1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB
Corporate Online)
1.5. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB
Corporate Online) เพิ่มเติม
1.6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 70 ลงวันที่ 13 กุมภาพั นธ 2562 เรื่อง การแจงขอมูล
บัญชีเงินนอกงบประมาณสําหรับจายเงิน รับเงิน และนําเงินนอกงบประมาณฝากคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(KTB Corporate Online)
2. ตัวอยางแบบฟอรม
3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
3.1 สํ าเนาคํ า สั่ งกองบริ ห ารการคลั งที่ 29/2561 เรื่อ ง คณะทํ างานจั ด ทํ าคู มื อ ของกองบริห ารการคลั ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
3.2 สําเนาคําสั่งกองบริหารการคลังที่ 8/2562 เรื่อง คณะทํางานจัดทําคูมือของกองบริหารการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิม่ เติม สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 5/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนแนวทางใหผูยืมเงินสามารถดําเนินการในการจัดทําเอกสารการยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติ
ราชการได ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และลดขอผิดพลาดในการจัดทําเอกสาร
ในการยืมเงิน
1.2 เพื่อใหเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและกําหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมเงินทดรอง
ราชการ/เงินงบประมาณ
1.3 เพื่อเปนคูมือแสดงการทํางานที่สามารถชวยใหผูเขามาปฏิบัติงานใหม สามารถปฏิบัติงานได
1.4 เพื่อควบคุมกระบวนงาน การยืมเงินทดรองราชการ/เงินงบประมาณ ใหมีความถูกตอง เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิ บั ตินี้ ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการปฏิบั ติงานตั้งแต ห นว ยงานผูยืมเงิน สงสัญ ญาการยืมเงิน ให
กองบริห ารการคลั ง การรับ สัญ ญาการยืมเงิน การตรวจสอบสัญ ญาการยืมเงิน การควบคุมเงิน งบประมาณ
การจายเงินยืมทุกประเภท การสงคืนสัญญาการยืมเงิน จนถึงรับหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจาย(ถามี)
จากหนวยงานผูยืมเงิน รวมถึงการสงใบสําคัญเบิกจายบัตรเครดิตราชการ
3. คํานิยาม
หนวยงานผูยืมเงิน
เงินยืม
เงินทดรองราชการ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หลักฐานการยืมเงิน

หมายความวา สํานัก/กอง/กลุม/หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนกลาง
หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม เพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจาย
จากเงินทดรองราชการ เงินงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ
หมายความวา เงินที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังใหนําฝากไวที่ธนาคารพาณิชย เพื่อใชหมุนเวียน
ใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
หมายความวา เงินที่หนวยงานไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป โดยเบิกจายกับกรมบัญชีกลางผานระบบ GFMIS
หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการซึ่งไดรับอนุมัติ
หรืออนุญาตใหเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
หมายความวา หนังสือขอยืมเงิน สัญญายืมเงิน และเอกสารที่เกี่ยวของประกอบ
เปนหลักฐานในการยืมเงิน เชน สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ สําเนาโครงการจัดอบรม ประมาณการยืมเงิน สําเนารายงาน
ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ/จาง เปนตน
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 6/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

ผูยืมเงิน

หมายความวา บุคลากรของสํานัก/กอง/กลุม/หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ส ว นกลาง ที่ มี ค วามประสงค จ ะยื มเงิ น เป น
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จัดฝกอบรม จัดประชุม
ตามแผนงาน/โครงการ
สัญญาการยืมเงิน
หมายความวา สัญญาการยืมเงินตามแบบ 8500 ซึ่งเปนแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
สัญญาการยืมเงินบัตรเครดิตราชการ หมายความวา สัญญาการยืมเงินตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
บัตรเครดิตราชการ
หมายความวา บัตรเครดิตที่สถาบันผูออกบัตรเครดิตไดจัดทําขึ้น ตามที่สวนราชการ
แจงเปนหนังสือ โดยบัตรเครดิตราชการจะระบุชื่อขาราชการผูมีสิทธิ
ใชบัตรไวในบัตรเครดิต
ระบบลูกหนี้เงินยืม
หมายความวา โปรแกรมระบบควบคุมลูกหนี้เงินยืมของกองบริหารการคลัง
ระบบ GFMIS
หมายความวา ระบบการเบิกจายเงินคงคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็คทรอนิคส
(Government Fiscal Management System)
ระบบ KTB Corporate Online หมายความวา ระบบการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
4. ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาสวนราชการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอํานาจอนุมัติในสัญญายืมเงิน
4.2 ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง เปนผูควบคุมกํากับการยืมเงินใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4.3 หัวหนาหนวยงานผูยืม เปนผูควบคุมกํากับการยืมเงินของเจาหนาที่ในหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบ
4.4 ผูยืม เปนผูที่ไดรับอนุมัติใหยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการ
4.5 เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 7/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

5. ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5.1 การยืมจากเงินทดรองราชการ
ตัวชีว้ ัดที่สําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม
ลําดับ

1

2

4

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

รับเอกสารการยืม
เงินจากหนวยงาน
ราชการ

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ
และสงสัญญายืมเงินให
กลุมบริหารการเงิน

สงเรื่องยืมเงินกอน ทะเบียนรับสงเอกสาร
ถึงกําหนดใชเงินไม ในระบบงานสารบรรณ
นอยกวา 5 วันทําการ

กลุมภารกิจ
อํานวยการ

ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบ
สัญญายืมเงิน

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืม
เงินหลักฐานประกอบ
การยืมเงินและ
ตรวจสอบผูย ืมมีหนี้
คางชําระหรือไม

กลุมบริหารการเงิน

บันทึกรายละเอียดตางๆ
ตามเอกสารยืมเงิน ใน
ระบบลูกหนี้เงินยืม

ออกเลขทีส่ ัญญา
ยืมเงิน

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
สัญญาการ
ยืมเงิน

3

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขที่สัญญายืมเงิน

ควบคุมเงินงบประมาณ

คุมเงินงบประมาณตาม คุมเงินงบประมาณ
กอนเบิกและหลังเบิก
ศูนยตนทุน ผลผลิต
กิจกรรม แหลงของเงิน

เอกสารถูกตอง :
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
เอกสารไมถูกตอง :
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพื่อดําเนินการแกไข

กลุมบริหารการเงิน

กลุมบริหารเงิน
งบประมาณ

8

คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง

ลําดับ

ผังกระบวนการ

5
จัดทําใบสั่งเขียนเช็ค/เช็ค
สั่งจายผูยืมเงิน

6

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และ
ใบสั่งเขียนเช็ค/เช็คสั่งจาย

7
จายเงินยืม

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 8/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

จัดทําใบสั่งเขียนเช็ค
และเช็คสั่งจายผูยมื เงิน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

ความถูกตองของ
ชื่อผูยืม จํานวนเงิน
ที่ยืมในเช็ค

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารการเงิน

เสนอผูมีอํานาจ
ความทันเวลากับ
พิจารณาลงนามอนุมัติ การใชเงินยืม
ในสัญญายืมเงิน และ
ลงนามในใบสั่งเขียน
เช็คและเช็คสั่งจายผูยืม

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

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

กลุมบริหารการเงิน

ความถูกตอง
ทันเวลากับการ
ใชเงินยืม
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 9/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

5.2 การยืมจากเงินงบประมาณ
ตัวชีว้ ัดที่สําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม
ลําดับ

1

2

ผังกระบวนการ

รับเอกสารการยืม
เงินจากหนวยงาน
ราชการ

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
สัญญาการ
ยืมเงิน

3
ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขที่สัญญายืมเงิน

4

5

ควบคุมเงินงบประมาณ

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ

สงเรื่องยืมเงินกอนถึง ทะเบียนรับสงเอกสาร กลุมภารกิจ
ลงรับสัญญายืมเงินใน
อํานวยการ
ระบบงานสารบรรณ และสง กําหนดใชเงินไมนอย ในระบบงานสาร
บรรณ
สัญญายืมเงินใหกลุมบริหาร กวา 10 วันทําการ
การเงิน

ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบสัญญา
ยืมเงิน

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืมเงิน
หลักฐานประกอบการ
ยืมเงินและตรวจสอบ
ผูยืมมีหนี้คางชําระ
หรือไม

เอกสารถูกตอง :
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
เอกสารไมถูกตอง :
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพื่อดําเนินการแกไข

ออกเลขที่สัญญายืมเงิน
บันทึกรายละเอียดตางๆ
ตามเอกสารยืมเงิน ในระบบ
ลูกหนี้เงินยืม
คุมเงินงบประมาณตาม
ศูนยตนทุน ผลผลิตหลัก
กิจกรรมหลัก และแหลง
ของเงิน

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

เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลง
นามอนุมัตใิ นสัญญายืมเงิน

ความทันเวลากับการ
ใชเงินยืม

กลุมบริหารการเงิน

กลุมบริหารการเงิน

ความถูกตองครบถวน
ความทันเวลา

กลุมบริหารเงิน
งบประมาณ

กลุมบริหาร
การเงิน/ผอ.กอง
บริหารการคลัง/
รองปลัดฯ
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง

ลําดับ

6

7

8

9

ผังกระบวนการ

ขอเบิกเงินงบประมาณ ใน
ระบบ GFMIS

ตรวจสอบการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง
(ZAP_RPT 503)

โอนเงินผานระบบ KTB
Corporate Online

โอนเงินเขาบัญชี

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 10/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

- ดําเนินการขอเบิกเงิน
งบประมาณ เงินยืมราชการ
ในระบบ GFMIS ตาม
กิจกรรม ผลผลิต ศูนย
ตนทุน และแหลงของเงิน
- อนุมัติ P1
- อนุมัติ P2
-- กรมบัญชีกลาง
ประมวลผลเพื่ออนุมัติโอน
เงินเขาบัญชีเงินงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนกลาง
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนในการโอนเงินเขา
บัญชีเงินงบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนกลาง จาก
กรมบัญชีกลาง ตามเอกสาร
ขอเบิก

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหาร
การเงิน/กลุม
ตรวจสอบการเงิน
การคลังและพัสดุ

ความถูกตองครบถวน
และความทันเวลา

กลุมบริหารการเงิน

- จัดทํารายละเอียดใน
ความถูกตอง และ
ทะเบียนคุมการโอนเงิน
ความทันเวลากับการ
-โอนเงินผานระบบงาน KTB ใชเงินยืม
Corporate Online เขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู
ยืมเงิน

กลุมบริหารการเงิน
/ผอ.กองบริหาร
การคลัง(ตามคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลผูมี
สิทธิเขาใชงานใน
ระบบ KTB
Corporate Online)
กลุมบริหารการเงิน

โอนเงินเขาบัญชีผูยืมกอนวัน ความถูกตองทันเวลา
เดินทางไปราชการ/จัด
กับการใชเงินยืม
ประชุม/สัมมนา/อบรม
ทางธนาคารจะสงขอความ
แจงเตือนผานโทรศัพทมือ
ถือ (SMS) ที่ผูยืมไดแจงไว
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 11/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

5.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ
5.3.1 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม
ลําดับ

1

2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

รับเอกสารการ
ยืมเงินจาก
หนวยงาน

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ
และสงสัญญายืมเงินให
กลุมบริหารการเงิน

สงเรื่องยืมเงินกอน ทะเบียนรับสงเอกสาร
ถึงกําหนดใชเงินไม ในระบบงานสารบรรณ
นอยกวา 5 วันทําการ

กลุมภารกิจ
อํานวยการ

ตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตองของ
สัญญายืมเงินและ
เอกสารประกอบสัญญา
ยืมเงิน

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืม
เงินหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน
และตรวจสอบผูยืม
มีหนี้คางชําระ
หรือไม

กลุมบริหารการเงิน

บันทึกรายละเอียดตางๆ
ตามเอกสารยืมเงิน ใน
ระบบลูกหนี้เงินยืม

ออกเลขที่สัญญา
ยืมเงิน

กลุมบริหารการเงิน

ลงทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย ตาม
รายการ/โครงการ ใน
ระบบลูกหนีเ้ งินยืม

คุมเงินนอก
งบประมาณกอน
เบิกและหลังเบิก

รายงานทะเบียนคุมเงิน กลุมบริหารการเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
สัญญาการ
ยืมเงิน

3

4

5

6

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขที่สัญญายืมเงิน

ควบคุมเงินนอก
งบประมาณ

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และ
ใบสั่งเขียนเช็ค/เช็คสั่งจาย

จายเงินยืม

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

แนวทางในการ
ควบคุม

เอกสารถูกตอง :
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป

ผูรับผิดชอบ

เอกสารไมถูกตอง :
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพื่อดําเนินการแกไข

เสนอผูมีอํานาจ
ความทันเวลากับ
พิจารณาลงนามอนุมัติ การใชเงินยืม
ในสัญญายืมเงิน และ
ลงนามในใบสั่งเขียน
เช็คและเช็คสั่งจายผูยืม

กลุมบริหารการเงิน /ผอ.
กองบริหารการคลัง/ รอง
ปลัดฯ (ตามเงื่อนไขการ

แจงผูยืม ใหมารับเช็ค
กอนวันเดินทางไป
ราชการ/จัดประชุม/
สัมมนา/อบรม

กลุมบริหารการเงิน

ความถูกตอง
ทันเวลากับการใช
เงินยืม

สั่งจาย)
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 12/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

5.3.2 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการจายเงินยืม
ลําดับ

1

2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

แนวทางในการ
ควบคุม

รับเอกสารการยืม
เงินจากหนวยงาน
ราชการ

ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ และ
สงสัญญายืมเงินใหกลุม
บริหารการเงิน

สงเรื่องยืมเงินกอน
ถึงกําหนดใชเงินไม
นอยกวา 7 วันทํา
การ

ทะเบียนรับสงเอกสาร
ในระบบงานสารบรรณ

ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบ
สัญญายืมเงิน

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืม
เงินหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน
และตรวจสอบผูยืม
มีหนี้คางชําระ
หรือไม

เอกสารถูกตอง :
กลุมบริหารการเงิน
ดําเนินการขั้นตอนตอไป

บันทึกรายละเอียดตางๆ
ตามเอกสารยืมเงิน ใน
ระบบลูกหนี้เงินยืม และ
ตรวจสอบยอดเงินนอก
งบประมาณฝากคลังวามี
เพียงพอในการใหยืมเงิน

ออกเลขที่สัญญา
ยืมเงิน

กลุมบริหารการเงิน

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
ลงนามอนุมัติในสัญญายืม

ความทันเวลากับ
การใชเงินยืม

กลุมบริหารการเงิน

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
สัญญาการ
ยืมเงิน

3
ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขที่สัญญายืมเงิน

4

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และ
ใบสั่งเขียนเช็ค/เช็คสั่งจาย

ผูรับผิดชอบ
กลุมภารกิจ
อํานวยการ

เอกสารไมถูกตอง :
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพื่อดําเนินการแกไข

13

คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง

ลําดับ

5

6

7

8

ผังกระบวนการ
ขอเบิกเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง ใน
ระบบ GFMIS

ตรวจสอบการโอนเงินเขา
จากกรมบัญชีกลาง
(ZAP_RPT 503)

โอนเงินผานระบบ KTB
Corporate Online

โอนเงินเขาบัญชี

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 13/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

- ดําเนินการขอเบิกเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง
ในระบบ GFMIS
- อนุมัติ P1
- อนุมตั ิ P2
-- กรมบัญชีกลาง
ประมวลผลเพื่ออนุมัติโอน
เงินเขาบัญชีเงินนอก
งบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลาง

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารการเงิน
/กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินนอก
งบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง ตาม
เอกสารขอเบิก

ความถูกตอง
ครบถวน และความ
ทันเวลา

กลุมบริหารการเงิน

- จัดทํารายละเอียดใน
ทะเบียนคุมการโอนเงิน

ความทันเวลากับ
การใชเงินยืม

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

ความถูกตอง
ทันเวลากับการใช
เงินยืม

กลุมบริหารการเงิน

-โอนเงินผานระบบงาน
KTB Corporate Online
เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูยืมเงิน
โอนเงินเขาบัญชีผูยืมกอน
วันเดินทางไปราชการ/จัด
ประชุม/สัมมนา/อบรม
ทางธนาคารจะสงขอความ
แจงเตือนผานโทรศัพทมือ
ถือ (SMS) ที่ผูยืมไดแจงไว

14

คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 14/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

5.4. การยืมจากเงินบัตรเครดิตราชการ
ตัวชีว้ ัดที่สําคัญของกระบวนการ ความทันเวลาของการเปดวงเงิน
ลําดับ

1

2

ผังกระบวนการ

รับเอกสารการยืม
เงินจากหนวยงาน
ราชการ

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
สัญญาการ
ยืมเงิน

3

4

ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน/
ออกเลขที่สัญญายืมเงิน

ควบคุมเงินงบประมาณ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ

ลงรับสัญญายืมเงินใน
สงเรื่องยืมเงินกอนถึง
ระบบงานสารบรรณ และสง กําหนดใชเงินไมนอย
สัญญายืมเงินใหกลุมบริหาร กวา 5 วันทําการ
การเงิน

ทะเบียนรับสงเอกสาร กลุมภารกิจ
ในระบบงานสารบรรณ อํานวยการ

ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของสัญญายืมเงิน
และเอกสารประกอบสัญญา
ยืมเงิน

เอกสารถูกตอง :
ดําเนินการขั้นตอน
ตอไป

ตรวจสอบความถูก
ตองของสัญญายืมเงิน
หลักฐานประกอบการ
ยืมเงินและตรวจสอบ
ผูยืมมีหนี้คางชําระ
หรือไม

เอกสารไมถูกตอง :
สงคืนหนวยงานผูยืม
เพื่อดําเนินการแกไข

บันทึกรายละเอียดตางๆ
ออกเลขทีส่ ัญญายืมเงิน
ตามเอกสารยืมเงิน ในระบบ
ลูกหนี้เงินยืม

คุมเงินงบประมาณตามศูนย ควบคุมเงิน
ตนทุน ผลผลิตหลัก กิจกรรม งบประมาณกอนเบิก
หลัก และแหลงของเงิน
และหลังเบิก/วางขอ
เบิกเงินยืมราชการใน
ระบบ GF ใหถูกตอง
ตามศูนยตนทุน
ผลผลิต กิจกรรม

กลุมบริหารการเงิน

กลุมบริหารการเงิน

ความถูกตองครบถวน
ความทันเวลา

กลุม บริหารเงิน
งบประมาณ
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง

ลําดับ

5

ผังกระบวนการ

เสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญายืม และใบ
ขอเพิม่ วงเงินชั่วคราว KTC

6
จายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 15/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ

เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลง ความทันเวลากับการ
นามอนุมัติในสัญญายืมเงิน ใชเงินยืมบัตรเครดิต
และใบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ราชการ
KTC

กลุมบริหาร
การเงิน/ผอ.กอง
บริหารการคลัง/
รองปลัดฯ

นําสงใบ “ขอเพิ่มวงเงิน
ชั่วคราว” ใหกับ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปด
วงเงินบัตรเครดิตราชการ
ตามวงเงินและระยะเวลาที่
ขอเปดใช

กลุมบริหาร
การเงิน

ความถูกตองทันเวลา
กับการใชเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 16/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

5.5 การสงใชหนี้เงินยืม
ตัวชีว้ ัดที่สําคัญของกระบวนการ ความถูกตองของเอกสารใบสําคัญใชหนี้เงินยืม
ลําดับ

1

2

ผังกระบวนการ

รับใบสําคัญ
ใชหนี้เงินยืม

รับเอกสารออกใบรับ
ใบสําคัญ/ใบเสร็จรับเงิน
(ถามี)

3
สงใบสําคัญใชหนี้เงินยืม
บันทึกรายการทางบัญชี

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

- หนวยงานผูยืมสง
ใบสําคัญใชหนี้เงินยืม
พรอมแนบสําเนา
สัญญาเงินยืมใหกอง
บริหารการคลัง
- กลุมภารกิจอํานวยการ
ลงรับสัญญายืมเงินใน
ระบบงานสารบรรณ
และสงใบสําคัญใชหนี้
เงินยืมใหกลุมบริหาร
การเงิน

ความถูกตอง
ครบถวน ของ
ใบสําคัญใชหนี้เงิน
ยืม

กลุมภารกิจ
อํานวยการ

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

ความถูกตองของ
การออกใบรับ
ใบสําคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน

กลุมบริหารการเงิน

สงใบสําคัญใชหนี้เงินยืม สงใบสําคัญใชหนี้
เงินยืมทางระบบงาน
ใหกลุมบริหารระบบ
บัญชีภาครัฐเพื่อบันทึก สารบรรณ
รายการทางบัญชี

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ

กลุมบริหารระบบ
บัญชีภาครัฐ
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง

ลําดับ

ผังกระบวนการ

4
ตรวจสอบ
ใบสําคัญใช
หนีเ้ งินยืม

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 17/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

แนวทางในการ
ควบคุม

- กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ ตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน
การเบิกจายเงินตาม
สัญญาการยืมเงิน

ตรวจสอบใบสําคัญ
ใชจายเงินยืมให
ถูกตองตาม
ระเบียบการเบิก
จายเงิน

กําหนดวันที่สงใชหนี้
เงินยืม
1. การจัดอบรม/
ประชุมภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ไดรับเงิน

ผูรับผิดชอบ
กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลัง
และพัสดุ

2. การเดินทางไป
ราชการภายในประเทศ/
ตางประเทศชั่วคราว
ภายใน 15 วันนับจาก
วันเดินทางกลับมาถึง
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือ
จากขอ 1, 2 ภายใน 30
วันนับจากวันที่ไดรับ
เงิน

5
ตรวจสอบลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ ทวงหนี้
รายที่เกินกําหนด

ผูยืมตองชําระสงใชหนี้
เงินยืมภายในเวลาที่
กําหนด หากเกิน
กําหนด จนท.จะทํา
บันทึกทวงหนี้
จัดทํารายการลูกหนี้
เงินยืมคงเหลือ
ประจําเดือน

ความถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา

กําหนดวันที่สงใชหนี้
เงินยืม
1. การจัดอบรม/
ประชุมภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ไดรับเงิน
2. การเดินทางไป
ราชการ
ภายในประเทศ/
ตางประเทศชั่วคราว
ภายใน 15 วันนับจาก
วันเดินทางกลับมาถึง
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือ
จากขอ 1, 2 ภายใน 30
วันนับจากวันที่ไดรับ
เงิน

กลุมบริหาร
การเงิน
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คูมอื การปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง
สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 18/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

5.6 การสงใบสําคัญเบิกจายเงินบัตรเครดิตราชการ
ตัวชีว้ ัดที่สําคัญของกระบวนการ ความถูกตองของเอกสารใบสําคัญเบิกจายเงินบัตรเครดิตราชการ
ลําดับ

1

2

3

ผังกระบวนการ

รับใบสําคัญ
เบิกจาย

รับเอกสารออกใบรับ
ใบสําคัญ

สงใบสําคัญใชหนี้เงินยืม
เพื่อเบิกจาย

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

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ความถูกตอง
ครบถวน ของ
ใบสําคัญเบิก
จายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ

- ตรวจสอบรายการ
ความถูกตองของ
คาใชจา ย
การออกใบรับ
- บันทึกการรับคืนใน ใบสําคัญ
สัญญาการยืมเงิน
- ออกใบรับใบสําคัญให
ผูยืมไวเปนหลักฐาน
สงใบสําคัญใชหนี้เงิน
ยืมใหกลุม ตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุเพื่อเบิกจาย

สงใบสําคัญใชหนี้
เงินยืมทางระบบงาน
สารบรรณ

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ
กลุมภารกิจ
อํานวยการ

กลุมบริหารการเงิน

กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

4
ตรวจสอบ
ใบสําคัญ
เบิกจาย

5

ตรวจสอบใบแจงหนี้
ของบริษัทบัตร KTC

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 19/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

แนวทางในการ
ควบคุม

ผูรับผิดชอบ

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

ตรวจสอบใบสําคัญ
ใชจายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการให
ถูกตองตาม
ระเบียบการเบิก
จายเงิน

กําหนดวันที่สงใชหนี้
เงินยืม
- การเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ/
ตางประเทศชั่วคราว
ภายใน 15 วันนับจาก
วันเดินทางกลับมาถึง
ที่ตั้ง

กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ

กําหนดวันที่สงใบสําคัญ
เบิกจายเงินยืมบัตร
เครดิตราชการ
1. เปดใชบัตรเครดิต
ราชการการใชบัตร
เครดิตราชการ กอนวันที่

กลุมตรวจสอบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ/กลุมบริหาร
การเงิน

- ตรวจสอบใบแจงหนี้ ความถูกตอง
ของบริษัทบัตรฯ ตาม ครบถวน ทันเวลา
รายการที่แจงหนี้และ
ติดตามทวงถามไปยังผู
ถือบัตร กรณีที่ยังไมได
รับเอกสารเพื่อเรงรัดให
นําเอกสารใบสําคัญมา
เบิกจาย และวางเบิก
เงินในระบบ GFMIS
ตามใบแจงหนี้ทั้งหมด
- ตรวจสอบการโอนเงิน
เขาบัญชีของ สป. เพื่อ
เขียนเช็คสั่งจาย
“บริษัทบัตรกรุงไทย
จํากัด” ใหทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

11 ของเดือน ใหสง
ใบสําคัญเบิกจายภายใน
วันที่ 15 ของเดือนนั้น
2. เปดใชบัตรเครดิต
ราชการหลังวันที่ 11 ของ
เดือนใหสงใบสําคัญ
เบิกจายภายใน 15 วันนับ
จากวันที่เดินทางกลับ
มาถึงที่ตั้ง
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6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน
6.1 ขั้นตอนการยืมจากเงินทดรองราชการ
1. การรับ เอกสารการยื มเงิน หน วยงานผูยื มดําเนิ น การส งสัญ ญาการยืมเงิน ให กองบริห ารการคลั ง
เจาหนาที่กลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ และสง
ตอให เจาหนาที่กลุมบริห ารการเงิน ซึ่งผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทางไป
ราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2
ฉบับ พรอมเอกสารประกอบการยืมเงิน ดังนี้
1.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
1.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว)
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย
- กรณีเบิกจายจากงบอื่น ใหแนบสําเนาหนังสือตกลงจากสํานักงบประมาณ (ยกเวนงบรายจายอื่น
รายการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติและงบดําเนินงานที่สํานักงบประมาณอนุมัติไวเพื่อการนี้)
1.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดยผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- สําเนาโครงการ/หลักสูตร และกําหนดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.4 การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา
1.4.1 ผูจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายภายในประเทศ
- สําเนาบันทึกอนุมัติเดินทางไปจัดและเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา (กรณีผูอนุมัติ
เปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
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- สําเนาโครงการและกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเกียรติ (ถามี) กรณีตองเบิกคาใชจาย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจา ย ยกเวน คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ
1.4.2 ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรกั ษาราชการแทน ใหแนบ
คําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายที่ผูจัดแจง(ถามี)
1.4.3 ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบ
คําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว)
1.4.4 คาเบี้ยประชุม
- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
1.5 กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที
1.6 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว
2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ
วงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลาที่ใช
เงิน ยืมเงินเพื่อการใดใหใชเงินยืมเพื่อการนั้น
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูที่ประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการที่ยืม จํานวนเงินที่ยืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมทั้งตัวเลข และตัวอักษร
2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาที่จําเปนและตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
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2.5 เอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินตามขอ 1 ถาสัญญายืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืน
หนวยงานผูยืมเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองกอน
3. เมื่อตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สงกลุม
บริห ารเงินงบประมาณเพื่ อควบคุมเงิน ในระบบควบคุ มเงินงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน
ผลผลิต กิจกรรม จํานวนเงิน เปนตน ตัดยอดงบประมาณรายจายประจําป ตามศูนย ตนทุนแลวสงสัญญาการยืม
เงินใหกับเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน
4. เจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน จัดทําใบสั่งเขียนเช็คและเช็คสั่งจายผูยืม โดยเสนอผานหัวหนางานเงิน
นอกงบประมาณเพื่ อ ตรวจสอบ เสนอหั ว หน ากลุ ม บริ ห ารการเงิน ลงนามในเช็ ค สั่ งจ ายชื่ อ ผู ยื ม และเสนอ
ผูอํานวยการกองบริหารการคลังเพื่อลงนามเสนอหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเพื่อลงนามในเช็ค
สั่งจายและอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน
5. การจายเงิน เมื่อหลักฐานการยืมเงินไดลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินจะ
ดําเนินการ ดังนี้
5.1 แจงผูยืมเงินมารับเช็คกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการ เวนแตผูยืมมีความ
จําเปนตองใชเงินกอนวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการ ใหผูยืมระบุวันที่ที่ประสงคขอรับเงินยืมมา
ในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย
5.2 เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันที่สงคืนเงินยืม ดังนี้
5.2.1 กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน
นับจากวันไดรับเงิน
5.2.2 กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวันเดินทาง
กลับมาถึง
5.2.3 กรณียืมเงินเพื่อเปนคาใชจายอื่นนอกเหนือจากขอ (1) , (2) ใหสงใชเงินยืมภายใน 30 วัน
นับจากวันที่รับเงินยืม
5.3 ผูยืมตองลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินและเจาหนาที่กลุมบริหารการเงินจะคืนสําเนา
สัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ
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6.2 ขั้นตอนการยืมจากเงินงบประมาณ
1. การรับ เอกสารการยื มเงิน หน วยงานผูยื มดําเนิ น การส งสัญ ญาการยืมเงิน ใหกองบริห ารการคลั ง
เจาหนาที่กลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ และสง
ตอให เจาหนาที่กลุมบริห ารการเงิน ซึ่งผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทางไป
ราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 10 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2
ฉบับ พรอมเอกสารประกอบการยืมเงิน ดังนี้
1.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
1.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว)
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย
- กรณีเบิกจายจากงบอื่น ใหแนบสําเนาหนังสือตกลงจากสํานักงบประมาณ (ยกเวนงบรายจายอื่น
รายการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติและงบดําเนินงานที่สํานักงบประมาณอนุมัติไวเพื่อการนี้)
1.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดยผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- สําเนาโครงการ/หลักสูตร และกําหนดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.4 การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา
1.4.1 ผูจ ัดประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายภายในประเทศ
- สําเนาบันทึกอนุมัติเดินทางไปจัดและเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา (กรณีผูอนุมัติ
เปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการและกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
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- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเกียรติ (ถามี) กรณีตองเบิกคาใชจาย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย ยกเวน คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ
1.4.2 ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ใหแนบ
คําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายที่ผูจัดแจง (ถามี)
1.4.3 ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทนใหแนบ
คําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว)
1.4.4 คาเบี้ยประชุม
- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
1.5 กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที
1.6 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว
2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ
วงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลาที่ใช
เงิน ยืมเงินเพื่อการใดใหใชเงินยืมเพื่อการนั้น
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูที่ประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการที่ยืม จํานวนเงินที่ยืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมทั้งตัวเลข และตัวอักษร
2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาที่จําเปนและตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
2.5 เอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินตามขอ 1 ถาสัญญายืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืน
หนวยงานผูยืมเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองกอน
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3. เมื่อตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สงกลุม
บริห ารเงินงบประมาณเพื่ อควบคุมเงิน ในระบบควบคุ มเงินงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน
ผลผลิต กิจกรรม จํานวนเงิน เปนตน ตัดยอดงบประมาณรายจายประจําป ตามศูนย ตนทุนแลวสงสัญญาการยืม
เงินใหกับเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน
4. การขอเบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
4.1 เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินดําเนินการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
4.2 เจาหนาที่กลุมตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ อนุมัติ P1
4.3 เจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน อนุมัติ P2
4.4 รอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินงบประมาณ
4.5 ดูรายงานการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS
5. กลุมบริหารการเงินเสนอหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติเงินยืมพรอม
ลงนามอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน
6. เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินเรียกดูรายงานสถานะการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS
7. เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินโอนเงินผานระบบงาน KTB Corporate Online
8. โอนเงินเขาบัญชีผูยืมกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการไมเกิน 3 วันทําการ เวนแต
ผูยืมมีความจําเป นตองใชเงินกอนวันเดิน ทางไปราชการหรือดําเนิน งาน/โครงการใหผูยืมระบุวันที่ ที่ประสงค
ขอรับเงินยืมมาในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย โดยดําเนินการดังนี้
8.1 แจงขอความการโอนเงินใหผูยืมเงินทราบ ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) หรือ e-mail address
ที่ผูยืมเงินไดแจงไว
8.2 เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันที่สงคืนเงินยืม ดังนี้
8.2.1 กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน
นับจากวันไดรับเงิน
8.2.2 กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวันเดินทาง
กลับมาถึง
8.2.3 กรณี ยืมเงินเพื่ อเป นค าใช จ ายอื่นนอกเหนื อจากข อ (1) , (2) ให สงใชเงินยืมภายใน 30 วั น
นับจากวันที่รับเงินยืม
8.3 ผูยืมมารับสําเนาสัญญาการยืมเงิน 1 ฉบับ กับเจาหนาที่กลุมบริหารการเงินเพื่อเปนหลักฐาน
ประกอบการคืนเงินยืมตอไป
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6.3 การยืมจากเงินนอกงบประมาณ
6.3.1 ขั้นตอนการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย
1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการ
คลัง เจาหนาที่กลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ
และสงตอใหเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน ซึ่งผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทาง
ไปราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 ฉบับ
- การยื ม เงิ น จากเงิ น นอกงบประมาณ ให ทํ า ได เฉพาะเพื่ อ ใช จ า ยในการดํ าเนิ น งานตาม
วัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น
- กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที
- หากมี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาการยื ม เงิ น ด ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ให รี บ ดํ าเนิ น การจัด ทํ าบั น ทึ ก
ขอความเสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว
2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
และวงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลา
ที่ใชเงินยืมเงินเพื่อการใดใหใชเงินยืมเพื่อการนั้น
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูที่ประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการที่ยืม จํานวนเงินที่ยืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมทั้งตัวเลข และตัวอักษร
2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาที่จําเปนและตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
2.5 หากสัญญาการยืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืนหนวยงานผูยืมเพื่อดําเนินการแกไขให
ถูกตองกอน โดยแนบเอกสารประกอบสัญญาการยืมเงิน ดังนี้
2.5.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย
แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืม เงิน เป น คาใชจายเท าที่ จ ายจริง และตามหลั กเกณฑ ที่
ระเบียบกําหนด
2.5.2. กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย
แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
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ระเบียบกําหนด

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 27/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

- แบบประมาณการยืมเงิน เปน คาใช จายเทาที่จ ายจริง และตามหลั กเกณฑ ที่

- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว)
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย
2.5.3. กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดยผูมี
อํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แบบประมาณการยืมเงิน เปน คาใช จายเทาที่จ ายจริง และตามหลักเกณฑ ที่
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 คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ
2.5.6. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน
ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายที่ผูจัดแจง (ถามี)
2.5.7. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน
ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว)
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หนาที่ : 28/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

2.5.8. คาเบี้ยประชุม
- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
3. เมื่อตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สง
กลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐเพื่อลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
4. กลุมบริหารการเงิน จัดทํ าใบสั่งเขีย นเช็ค/เช็คสั่งจายผูยื มเงิน พรอมเสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญาการยืมเงินและเช็คสั่งจายเงินใหผูยืม
5. จายเงินยืมใหแกผูยืมกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการไมเกิน 3 วันทํา
การ เวนแตผูยืมมีความจําเปนตองใชเงินกอนวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการใหผูยืมระบุวันที่ที่
ประสงคขอรับเงินยืมมาในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย โดยดําเนินการดังนี้
5.1 แจงผูยืมเงินมารับเงินยืม
5.2 เจาหนาทีก่ ลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันที่สงคืนเงินยืม ดังนี้
(1) กรณี เดิ น ทางไปประจํ า ต า งสํ า นั ก งาน หรื อ การเดิ น ทางไปราชการประจํ า ใน
ตางประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน
30 วันนับจากวัน ไดรับเงิน
(2) กรณี ยืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวัน
เดินทางกลับมาถึง
(3) กรณี ยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายอื่นนอกเหนือจากขอ (1) , (2) ใหสงใชเงินยืมภายใน 30
วัน นับจากวันที่รับเงินยืม
5.3 ผูยืมตองลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินและเจาหนาที่กลุมบริหารการเงินจะคืน
สําเนาสัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ
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แกไขครัง้ ที่ : -

6.3.2 ขั้นตอนการยืมเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการ
คลัง เจาหนาที่กลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ
และสงตอใหเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน ซึ่งผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอนเดินทาง
ไปราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 ฉบับ
- การยื ม เงิ น จากเงิ น นอกงบประมาณ ให ทํ า ได เฉพาะเพื่ อ ใช จ า ยในการดํ าเนิ น งานตาม
วัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น
- กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที
- หากมี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาการยื ม เงิ น ด ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ให รี บ ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าบั น ทึ ก
ขอความเสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงินและสงคืนเงินโดยเร็ว
2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
และวงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลา
ที่ใชเงิน ยืมเงินเพื่อการใดใหใชเงินยืมเพื่อการนั้น
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูที่ประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1
ฉบับและสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการที่ยืม จํานวนเงินที่ยืมแต
ละรายการ จํานวนเงินรวมทั้งตัวเลข และตัวอักษร
2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาที่จําเปนและตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
2.5 หากสัญญาการยืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืนหนวยงานผูยืมเพื่อดําเนินการแกไขให
ถูกตองกอน โดยแนบเอกสารประกอบสัญญาการยืมเงิน ดังนี้
2.5.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย
แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
2.5.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอย
แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (ถามีการยืมคาเครื่องแตงตัว)
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย
2.5.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พรอมระบุคาลงทะเบียน (ถามี) โดย
ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายเทาที่จายจริง และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- 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 คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ ฯลฯ
(2) ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน
ใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายและรายละเอียดคาใชจายที่ผูจัดแจง (ถามี)
(3) ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการ
แทนใหแนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
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หนาที่ : 31/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

- สําเนาคํารับรองการเบิกคาเครื่องแตงตัว (กรณีถามีการยืมเงินคาเครื่องแตงตัว)
(4) คาเบี้ยประชุม
- สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการ
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจาย
3. เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินบันทึกทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม/ออกเลขที่สัญญายืมเงิน
4. กลุ ม บริ ห ารระบบบั ญ ชี ภ าครั ฐ ควบคุ ม และตรวจสอบยอดเงิ น คงเหลื อ ของเงิ น นอก
งบประมาณฝากคลัง
5. กลุมบริห ารการเงินวางขอเบิกเงิน นอกงบประมาณฝากคลังในระบบ GFMIS ตามกิจกรรม
ศูนยตนทุน แหลงของเงิน เจาของบัญชียอย บัญชียอย
6. เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินเรียกดูรายงานสถานะการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS
7. กลุมบริหารการเงิน จัดทําใบสั่งเขีย นเช็ค/เช็คสั่งจายผูยื มเงิน พรอมเสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในสัญญาการยืมเงินและเช็คสั่งจายเงินใหผูยืม
8. จายเงินยืมใหแกผูยืมกอนถึงวันเดินทางไปราชการหรือดําเนินงาน/โครงการไมเกิน 3 วันทําการ
เวน แต ผู ยื มมีความจํ าเป น ต องใชเงิน ก อนวัน เดิน ทางไปราชการหรือดําเนิน งาน/โครงการให ผู ยืมระบุ วัน ที่ ที่
ประสงคขอรับเงินยืมมาในหลักฐานการยืมเงินพรอมระบุเหตุผลความจําเปนในการขอรับเงินดวย โดยดําเนินการดังนี้
8.1 แจงผูยืมเงินมารับเงินยืม
8.2 เจาหนาทีก่ ลุมบริหารการเงินจายเงินยืม พรอมกําหนดวันที่สงคืนเงินยืม ดังนี้
(1) กรณี เดิ น ทางไปประจํ า ต า งสํ า นั ก งาน หรื อ การเดิ น ทางไปราชการประจํ า ใน
ตางประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี
ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับเงิน
(2) กรณี ยืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางตองสงใชเงินยืมภายใน 15 วันนับจากวัน
เดินทางกลับมาถึง
(3) กรณียืมเงินเพื่อเปนคาใชจายอื่นนอกเหนือจากขอ (1) , (2) ใหสงใชเงินยืมภายใน
30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืม
9. ผู ยืมต องลงลายมือชื่ อรับ เงิน ในสัญ ญาการยืมเงิน และเจาหนาที่กลุมบริห ารการเงิน จะคืน
สําเนาสัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ
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วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

6.4 ขั้นตอนการยืมเงินบัตรเครดิตราชการ
1. การรับเอกสารการยืมเงิน หนวยงานผูยืมดําเนินการสงสัญญาการยืมเงินใหกองบริหารการคลัง
เจาหนาที่กลุมภารกิจอํานวยการ ลงรับสัญญายืมเงินพรอมหลักฐานการยืมเงินผานระบบงานสารบรรณ
และสงตอใหเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน ซึ่งผูยืมจะตองสงหลักฐานการยืมใหกองบริหารการคลัง กอน
เดินทางไปราชการ/จัดฝกอบรม/จัดประชุม ไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยแนบสัญญาการยืมเงินบัตรเครดิต
ราชการ จํานวน 2 ฉบับ พรอมเอกสารประกอบการยืมเงิน ดังนี้
1.1 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พัก และตามหลักเกณฑทรี่ ะเบียบกําหนด
- แบบใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ กรณีเดินทางตั้งแต
2 คน ขึ้นไป
1.2 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเรียบรอยแลวพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูยืมเงินจะตองเปนผูรวมเดินทางไปราชการดวย
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พัก และตามหลักเกณฑที่ระเบียบ
กําหนด
- แบบใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ กรณีเดินทางตั้งแต 2 คนขึ้นไป
- สําเนาหนังสืออนุมัติคาใชจายพรอมรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุมัติแลวใหแนบดวย
- กรณีเบิกจายจากงบอื่น ใหแนบสําเนาหนังสือตกลงจากสํานักงบประมาณ (ยกเวนงบรายจาย
อื่น รายการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติและงบดําเนินงานที่สํานักงบประมาณอนุมัติไวเพื่อการนี้)
1.3 กรณียืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมอบรม
- สํ าเนาหนั งสื อขออนุ มั ติ เดิ นทางไปราชการ โดยผู มีอํานาจลงนามอนุ มัติเรี ยบร อยแล ว พร อม
รับรองสําเนาถูกตอง
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พัก และตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- แบบใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ กรณีเดินทางตั้งแต 2 คนขึ้นไป
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วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

- 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
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- แบบใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ กรณีเดินทาง
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป
1.4.2. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทน ให
แนบคําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พัก และตามหลักเกณฑที่
ระเบียบกําหนด
- แบบใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ กรณีเดินทาง
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป
1.4.3. ผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เปนผูยืมเงินคาใชจายในการศึกษา ดูงานตางประเทศ
- สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (กรณีผูอนุมัติเปนผูรักษาราชการแทนใหแนบ
คําสั่งรักษาราชการแทนดวย)
- สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
- แบบประมาณการยืมเงินเปนคาใชจายคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พัก และตามหลักเกณฑที่
ระเบียบกําหนด
- แบบใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
- แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ กรณีเดินทาง
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป
1.5 กรณีเลื่อนการเดินทาง/การใชเงิน ใหทําบันทึกแจงกองบริหารการคลังทันที
1.6 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมเงิน
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2. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เจาหน าที่ กลุมบริห ารการเงินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ
วงเงินของหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้
2.1 หนังสือขอยืมเงินโดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการยืมและวันเวลาที่ใช
เงิน ยืมเงินเพื่อการใดใหใชเงินยืมเพื่อการนั้น
2.2 สัญญาการยืมเงินใหผูที่ประสงคจะยืมเงิน จัดทํา 2 ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับจํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อผูขอยืมเงิน วัตถุประสงคของการยืม รายการที่ยืม จํานวนเงินที่ยืมแตละ
รายการ จํานวนเงินรวมทั้งตัวเลข และตัวอักษร
2.3 ผูยืมจะตองไมมีหนี้คางชําระ
2.4 ประมาณการคาใชจายในการยืมเงินเทาที่จําเปนและตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
2.5 เอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินตามขอ 1 ถาสัญญายืมเงินไมถูกตอง ครบถวน จะสงคืน
หนวยงานผูยืมเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองกอน
3. เมื่อตรวจสอบสัญญายืมเงินถูกตองแลว เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินนําสัญญาการยืมเงิน สงกลุม
บริห ารเงินงบประมาณเพื่อควบคุมเงิน ในระบบควบคุ มเงินงบประมาณ เชน รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน
ผลผลิต กิจกรรม จํานวนเงิน เปนตน ตัดยอดงบประมาณรายจายประจําป ตามศูนย ตนทุนแลวสงสัญญาการยืม
เงินใหกับเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน
4. เจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน เสนอผานหัวหนางานเงินนอกงบประมาณเพื่อตรวจสอบ เสนอหัวหนา
กลุมบริหารการเงินลงนามในใบรหัสเบิกจายเงินงบประมาณ และเสนอผูอํานวยการกองบริหารการคลังเพื่อลง
นามอนุมัติใบขอเพิ่ มวงเงินชั่วคราว และลงนามเสนอหั วหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับ มอบอํานาจพิ จารณา
อนุมัติเงินยืมพรอมลงนามอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน
5. การจายเงิน เมื่อหลักฐานการยืมเงินไดลงนามอนุมัติเรียบรอยแลว เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินจะ
ดําเนินการ ดังนี้
5.1 เจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน นําสงใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงาน
รัฐและแบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ กรณีเดินทางตั้งแต 2 คนขึ้นไป
ใหกับเจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อโอนเงินเขาบัญชีผูถือบัตรเครดิตราชการที่ขอเปดวงเงินชั่วคราว ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
5.2 เจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน กําหนดวันที่สงคืนเงินยืม ดังนี้
5.2.1 ถาเปดใชบัตรกอนวันที่ 11 ของเดือน ใหสง ใบสําคัญเบิกจายภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
5.2.2 ถาเปดใชบัตรหลังวันที่ 11 ของเดือน ใหสงใบสําคัญเบิกจายภายใน 15 วันนับจากวันที่
เดินทางกลับมาถึงที่ตั้ง
5.3 ผูยื มต องลงลายมื อชื่ อรับเงินในสั ญญาการยืมเงินและเจ าหน าที่ กลุมบริ หารการเงินจะคื นสํ าเนา
สัญญายืมเงินใหกับผูรับเงินยืม 1 ฉบับ
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6.5 การสงใชหนี้เงินยืม
การสงหลักฐานการจายเงินและเงินเหลือจายที่ยืมไป (ถามี) ภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้
(1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศหรือ
กรณี เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม โดยสงใหทางไปรษณี ยลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน
นับจากวันไดรับเงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว สงใชภายใน 15 วัน
นับจากวันเดินทางกลับมาถึง
(3) กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการจัดประชุม, ฝกอบรม หรือเงินยืมราชการอื่นๆ สงใชภายใน
30 วัน นับจากวันที่ไดรับเงิน
หนวยงานผูยืมสงใบสําคัญใชหนี้เงินยืมแนบสําเนาสัญญาการยืมเงินและเงินเหลือจาย(ถามี)
เพื่อสงใชคืนเงินยืมกอนวันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงิน กลุมภารกิจอํานวยการ กองบริหารการคลัง ลงรับ
เรื่องผานระบบงานสารบรรณ สงใหเจาหนาที่กลุมบริหารการเงินบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมทั้ง
ออกใบรับใบสําคัญและใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง (กรณีมีเงินยืมเหลือจายสงคืน) ใหผูยืมไวเปนหลักฐาน กรณีมีการ
สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกินกวา 30% ของวงเงินยืม หรือสงใชคืนเงินสดเต็มจํานวนใหแนบบันทึกชี้แจงเหตุผล
ประกอบดวย เจาหนาที่กลุมบริหารการเงินบันทึกลดยอดลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS และสงหลักฐานเอกสาร
การยืมเงินผานระบบงานสารบรรณใหกลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐ เพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
กลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐสงหลักฐานเอกสารการยืมเงินใหกลุมบริหารเงินงบประมาณ เพื่อ
ควบคุมเงินในระบบควบคุมเงินงบประมาณ
กลุมบริหารเงินงบประมาณสงหลักฐานเอกสารการยืมเงินใหกลุมตรวจสอบการเงินการคลังและ
พั ส ดุ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ ง ครบถ ว น ให เป น ไปตามระเบี ย บฯ หากพบข อ ผิ ด พลาด เจ าหน า ที่ ก ลุ ม
ตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุแจงขอทักทวง ใหปฏิบัติตามขอทักทวงภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับทราบ
ขอ ทั ก ท ว ง หากผู ยื ม มิ ได ดํ าเนิ น การตามคํ าทั ก ท ว งและไม ได ชี้ แ จงเหตุ ผ ลให ก องบริห ารการคลั งทราบ ให
ดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือวาผูยืมยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น
กรณีใบสําคัญจายสูงกวาสัญญาเงินยืมตองจัดทําใบสําคัญสวนที่เบิกเพิ่ม โดยดําเนินการขอเบิก
เงินงบประมาณคื นใหแกผูยืม สงกลุมบริห ารการเงินพิ มพเช็คสั่งจายผูยืม เสนอผูมีอํานาจลงนามในเช็คและ
บันทึกในทะเบียนคุมเช็ค แจงใหผูยืมมารับเช็ค หากผูยืมมิไดสงใบสําคัญและเงินเหลือจาย (ถามี) เพื่อสงใชเงิน
ยืมภายในกําหนด กองบริหารการคลัง จะมีหนังสือแจงเตือนเพื่อทวงถาม หากผูยืมยังละเลยมิไดสงใชเงินยืม
ภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงเตือน กองบริหารการคลังจะไดนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย เพื่อหัก
เงินเดือนหรือคาจางหรือคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดอันจะพึงไดรับจากทางราชการของผูยืมชดใชเงินที่ยืมไปจน
ครบถวน กลุมบริหารการเงินจัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมคงเหลือประจําเดือน
เมื่อเอกสารหลักฐานการใชหนี้เงินยืมเรียบรอยแลวกลุมบริหารระบบบัญชีภาครัฐดําเนินการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานใบสําคัญใชหนี้เงินยืม
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6.6 การสงใชหนี้เงินยืมบัตรเครดิตราชการ
1. เงินยืมจายไดเฉพาะรายการคาใชจายของทางราชการที่ระบุไวในสัญญาการเงินยืมและไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเบิกจายได
2. เมื่อสิ้นเสร็จการปฏิบัติราชการใหผูยืมสงมอบหลักฐานการจาย ใหกองบริหารการคลังภายใน 15 วัน
นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้ง
3. กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการตางประเทศ ผูยืมสงมอบหลักฐานการจาย ใหกองบริหารการคลัง
ภายใน 30 วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้ง
4. หากผูยืมไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) จากผูขายสินคา
หรือผูใหบริการได ใหจัดทําใบรับรองการจายเงินและบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบ
บันทึกรายการขาย (Sales Slip) ได พรอมทั้งแนบเอกสารอื่นที่ยืนยันการชําระเงิน (ถามี)
5. การเดิ นทางไปราชการตางประเทศ ที่ ผูขายสิ นค าหรือผูให บ ริการในตางประเทศไมมีการออกใบ
บันทึกรายการขาย (Sales Slip) ใหผูยืมรับรองวา “การชําระสินคาหรือบริการที่ไมสามารถรวบรวมใบบันทึก
รายการขาย (Sales Slip) นั้น เกิดจากกรณี ที่โดยปกติทั่วไปของผูขายสินคาหรือบริการนั้นๆ ไมมีการออกใบ
บันทึกรายการขาย (Sales Slip) ใหแกผูถือบัตรเครดิตในทุกกรณี” เปนหลักฐานประกอบการสงใชเงินยืม
หนวยงานผูยืมสงใบสําคัญเบิกจายเงินยืมบัตรเครดิตราชการแนบสําเนาสัญญาการยืมเงิน กลุม
ภารกิจอํานวยการ กองบริหารการคลัง ลงรับเรื่องผานระบบงานสารบรรณ สงใหเจาหนาที่กลุมบริหารการเงิน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมทั้งออกใบรับใบสําคัญใหผูยืมไวเปนหลักฐาน
กลุมบริหารการเงินสงหลักฐานเอกสารการเบิกจายเงินใหกลุมตรวจสอบการเงินการคลังและ
พัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ใหเปนไปตามระเบียบฯ ซึ่งบริษัทบัตร KTC จะตัดรอบบัญชีทุกวันที่
11 ของเดือน และครบกําหนดชําระเงินประมาณวันที่ 25-26 ของเดือน (15 วันหลังจากตัดรอบบัญชี) กลุม
ตรวจสอบการ เงินการคลังและพัสดุ ตรวจสอบใบแจงหนี้ของบริษัทบัตรฯ ตามรายการที่แจงหนี้ และติดตามทวง
ถามไปยังผูถือบัตร กรณีที่ยังไมไดรับเอกสารเพื่อเรงรัดใหนําเอกสารมาเบิกจาย และวางเบิกเงินงบประมาณใน
ระบบ GFMIS ตามใบแจงหนี้ทั้งหมด
กลุมบริหารการเงินตรวจสอบรายการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเขียนเช็คสั่งจาย “บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)” ใหทันภายในระยะเวลากําหนด
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สํานัก/กลุม : กองบริหารการคลัง
หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 37/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

7. เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0407.02/ว 56 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑการใชบัตรเครดิตราชการ
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB
Corporate Online)
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB
Corporate Online) เพิ่มเติม
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 70 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การแจงขอมูล
เงินนอกงบประมาณสําหรับจายเงิน การรับเงินและการนําเงินนอกงบประมาณฝากคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(KTB Corporate Online)
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
2. ประมาณการยืมเงิน
3. แบบสัญญายืมเงินบัตรเครดิตราชการ
4. ใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” สําหรับบัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
5. แบบฟอรมแจงประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ
6. แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
7. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
9. เอกสารบันทึก
ชื่อเอกสาร
1.ทะเบียนคุมเลขที่สัญญา
การยืมเงินทุกประเภท
- ประมาณการยืมเงิน
- เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง

ระยะเวลา
วิธีจัดเก็บ
จัดเก็บ
10 ป โปรแกรมไฟลในเครื่อง
คอมพิวเตอร/แฟมสัญญา
การยืมเงินตนฉบับ
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ชื่อเอกสาร

หมายเลขเอกสาร : WI-XX -XX-01

หนาที่ : 38/46

วันที่เริ่มใช :

แกไขครัง้ ที่ : -

ผูรับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

2. ใบสําคัญ/เงินสด สงใช
หนี้เงินยืมทุกประเภท

กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง

3.รายงานลูกหนี้เงินยืมทุก
ประเภทคงคาง ณ วันสิ้น
เดือน

กลุมบริหารการเงิน กองบริหารการคลัง

ระยะเวลา
วิธีจัดเก็บ
จัดเก็บ
10 ป โปรแกรมไฟลในเครื่อง
คอมพิวเตอร/แฟมสัญญา
การยืมเงินตนฉบับ
10 ป รายงานลูกหนี้เงินยืมทุก
ประเภท

10. ระบบการติดตามประเมินผล
คําอธิบาย : กระบวนการ การยืมเงินราชการ
ขอกําหนดที่สําคัญ (Key Requirement) ของกระบวนการ คือ ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลากับการ
ใชจายเงินยืม
ตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ รอยละของการจายเงินยืมราชการไดทันเวลา
(มีขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดที่สําคัญ มีหลายขอได/ตัวชี้วัดได ทั้งนี้ตองมีความสอดคลองกัน)
ขอกําหนดที่สําคัญ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา รอยละของความรวดเร็วในการตรวจสอบสัญญาเงินยืมทุก
กับการใชจายเงินยืม (กรณีผูยืม ประเภทแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ
สงเอกสารหลักฐานครบถวน
ถูกตอง)

เปาหมาย
รอยละ 88

สูตรการคํานวณ (ถามี)

หนวย

ความถี่ในการรายงานผล

แบบฟอรมจัดเก็บ

A x 100
B

ฉบับ

รอบ 6 เดือน
และ 12เดือน

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน
ยืมทุกประเภท

หนวยงาน
จัดเก็บ
กองบริหาร
การเงิน

สูตรการคํานวณ : จํานวนสัญญาการยืมเงินทุกประเภทที่ตรวจสอบแลวเสร็จภายใน 1 วัน = A X 100
จํานวนสัญญาการยืมทุกประเภทที่ไดรับจากหนวยงานในสังกัด สป.ทั้งหมด = B

"l

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนา
เงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ตลอดจนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)
เป็น New GFMIS Thai
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก เงิ น จากคลั ง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) ระเบี ย บการเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการน าเงิ น ส่ ง คลั ง ในหน้ า ที่ ข องอ าเภอและกิ่ ง อ าเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน
ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ตามที่กฎหมายกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
หรื อ ในราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นอ าเภอ ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ บิ ก เงิ น จากกรมบั ญ ชี ก ลาง
หรือสานักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“ผู้อานวยการกองคลัง ” ให้หมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นใด
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย
“เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ” หมายความว่ า หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น กั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น และให้ ห มายความรวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่
รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย
“สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
และสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย
“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
หรือเงินนอกงบประมาณ
“ตู้นิรภัย” หมายความว่า ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สาหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ
“เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ” หมายความว่ า เงิ น ทั้ ง ปวงที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐจั ด เก็ บ หรื อ ได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย
เงิ น คงคลั ง และกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ บั ญ ญั ติ ไ ม่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น
นาไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ
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“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นาส่งคลังก่ อนสิ้นปีงบประมาณ
หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
“เงิ น เหลื อ จ่ า ยปี เ ก่ า ส่ ง คื น ” หมายความว่ า เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ ส่ ว นราชการ
เบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นาส่งคลัง
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้
เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิติ เ หตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
ที่ต้องนาส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา
เงื่อนไขการชาระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จาเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สาหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
ตามข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ขอหารือเพื่อให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย
หรือขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี หรือให้กระทรวงการคลังกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน
ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
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ข้อ ๙ หน่ ว ยงานของรั ฐซึ่งมิใช่ ส่ วนราชการต้องจั ดให้มีก ารวางหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
หมวด ๒
การใช้งานในระบบ
ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ
ในการปฏิบัติงานในระบบ ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ ๑๐ ดาเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง การนาเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงาน
ในระบบ
ข้อ ๑๒ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ เ บิ ก จั ด ท าค าสั่ ง หรื อ มอบหมายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
กาหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กาหนดหน้าที่ความรับผิด ชอบและกาหนดแนวทางการควบคุม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก ในการเข้าใช้งานในระบบ
ข้อ ๑๓ การจัดทา แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการกาหนดสิทธิ
การเข้าใช้งานในระบบ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๓
การเบิกเงิน
ส่วนที่ ๑
สถานทีเ่ บิกเงินและผูเ้ บิกเงิน
ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคาขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง
สาหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีสานักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคาขอเบิกเงินในระบบไปยังสานักงานคลัง
จังหวัด
ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ ๑๐
เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง
ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่น
เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปของการเบิกเงิน
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ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้นไปจ่าย
เงิ น ที่ ข อเบิ กจากคลั งเพื่ อ การใด ให้ น าไปจ่ ายได้เ ฉพาะเพื่ อ การนั้นเท่ านั้ น จะน าไปจ่าย
เพื่อการอื่นไม่ได้
ข้อ ๑๘ หน่ ว ยงานผู้ เ บิ ก จะจ่ า ยเงิน หรื อ ก่ อหนี้ผู ก พั น ได้แ ต่เ ฉพาะที่ ก ฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง ก าหนดไว้ ห รือ มติ คณะรั ฐมนตรี อ นุญ าตให้ จ่ า ยได้ หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตจาก
กระทรวงการคลัง
การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล
ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ
ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคาขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว
ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เปิ ด บั ญ ชีเ งิน ฝากไว้ กับธนาคารที่เ ป็นรั ฐวิส าหกิจ ส าหรั บ เงิ นงบประมาณหนึ่งบัญชี
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี
(๒) นาข้อมูลตาม (๑) หรือของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ ส่งให้แก่
กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอเบิกเงินก่อนส่งคาขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง
หรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคาขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ
ส่วนที่ ๓
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่สว่ นราชการ
ข้อ ๒๑ การขอเบิ ก เงิ น ให้ ส่ ง ค าขอเบิ ก ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่ ไ ด้รั บความเห็ น ชอบจากส านัก งบประมาณ ยกเว้ น กรณี อ งค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุ วัตถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้
ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกาหนด หรือใกล้จะถึงกาหนดจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๔
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของส่วนราชการ
ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงิน ทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกาหนด หรือใกล้จะถึง
กาหนดจ่ายเงิน
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ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
ไปจ่าย ในกรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจาก
เงิน งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินช่วยเหลือ
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั กงานของรัฐ เงิ น ส ารอง เงิ น สมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
เงินสมทบของลูกจ้างประจา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
หรือรายการอื่น ที่กระทรวงการคลังกาหนด ถ้าค้างเบิกให้นามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ
ของปีงบประมาณต่อ ๆ ไปได้
ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกาหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่า ใช้จ่ายประจา
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชาระหนี้ และให้นามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับแจ้งให้ชาระหนี้
ข้อ ๒๖ ส่ว นราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตรา
ต่า งประเทศในสกุลเงิน ตราที่จะต้องชาระหนี้โดยทยอยซื้อหรือซื้อ ทั้งจานวนก็ได้ และให้นาเงิน ไป
ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ และเมื่อหนี้
ถึงกาหนดหรือใกล้ถึงกาหนดชาระให้นาเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปชาระหนี้ดังกล่าว สาหรับ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนาเงินฝากธนาคารให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้รายงานการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศและการชาระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย
ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพื่อจ่ายชาระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีชาระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรง
ส่วนที่ ๕
วิธีการเบิกเงินของส่วนราชการ
ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสาหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป
หรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ให้ส่วนราชการจัดทาหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทาการ
จองงบประมาณในระบบ โดยกรมบั ญ ชี ก ลางจ่ า ยเงิ น เข้ า บั ญ ชี ใ ห้ กั บ เจ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
ของส่วนราชการโดยตรง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทาหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงิ น
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้
การซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดาเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิ นห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง
จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเว้น
(๑) กรณีค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ส่วนราชการ
ได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ขอเบิกเงิน
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้นาไปจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด หรือกรณีที่กระทรวงการคลังกาหนด
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่
ผูม้ ีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๓๐ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๓๑ เงิ น ประเภทใดซึ่ ง โดยลั ก ษณะจะต้ อ งจ่ า ยประจ าเดื อ นในวั น ท าการสิ้ น เดื อ น
ให้ส่วนราชการส่งคาขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ส่วนที่ ๖
การเบิกเงินของส่วนราชการที่มีสานักงานในต่างประเทศ
ข้อ ๓๒ ส่ ว นราชการที่ มี ส านั ก งานในต่ า งประเทศอาจส่ ง ค าขอเบิ ก เงิ น เพื่ อ ซื้ อ เงิ น ตรา
ต่างประเทศสาหรับจัด ส่งให้ สานั กงานในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจานวน แต่ในกรณีที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจกาหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ ตามความจาเป็นก็ได้
กรณีสานักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่ได้รับจัดสรร
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้สานักงานในต่างประเทศตามข้อ ๓๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมี
เงินเหลือให้นาส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
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ในกรณีที่สานักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน และไม่สามารถชาระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายสาหรับการนั้นต่อไปได้อกี
ไม่ เ กิ น หกเดื อ น เว้ น แต่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ภายหลั ง เวลาดั ง กล่ า ว ให้ ข อท าความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน หากมีเงินคงเหลือให้นาเงินส่งคืนส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยให้
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณดาเนินการเบิกหักผลักส่ง
ข้อ ๓๔ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ คื น จากส านั ก งานในต่ า งประเทศตามข้ อ ๓๓ ให้ ส่ ว นราชการ
เจ้ า ของงบประมาณดาเนิ น การแลกเปลี่ย นเงินตราต่า งประเทศกับธนาคารพาณิช ย์ ใ ห้เป็นเงินบาท
แล้วนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน
หมวด ๔
การจ่ายเงินของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระทาเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง กาหนดไว้
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอานาจ
ได้อนุมัติให้จ่ายได้
ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอานาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตารวจโทขึ้นไป
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานเป็นผู้อนุมัติ
สาหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
(๒) ส่ ว นราชการในราชการบริห ารส่ วนภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น อ านาจของหัว หน้า ส่ วนราชการ
ในภูมิภาค
ข้อ ๓๗ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติก ารจ่ า ยเงิ นมี หน้ า ที่ใ นการตรวจสอบการใช้ จ่ า ยเงิน ให้เป็น ไป
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
ข้อ ๓๘ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย
หรือหลักฐานการขอรับชาระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้
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ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๔๐ การจ่ าย โดยที่ยั งมิได้มีการจ่า ยเงิ นให้แก่เ จ้าหนี้หรื อผู้มี สิทธิรับ เงิน ห้ ามมิให้
ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
ข้อ ๔๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบานาญหรือเบี้ยหวั ดที่ไม่สามารถ
มารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนด
การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน
ได้ด้วยตนเอง จะทาหนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้
การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง และการจ่ายเงินชาระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกากับไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ในกรณีที่ห ลักฐานการจ่ายเป็น ภาษาต่างประเทศ ให้มีคาแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ
ในข้อ ๔๖ ไว้ด้วย และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคาแปลด้วย
ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงิน
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน
ส่วนที่ ๒
หลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงิน
เป็ น ผู้ อ อกให้ หรื อ รายงานการจ่ า ยเงิ น จากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) หรื อ ใบรั บ รอง
การจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๕ การจ่ า ยเงิ น โดยกรมบั ญ ชีก ลาง เพื่ อ เข้ า บั ญ ชี ใ ห้ กั บ เจ้ า หนี้ หรื อ ผู้ มีสิ ท ธิ รับเงิน
โดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๖ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
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ข้อ ๔๗ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลั กษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๘ กรณี ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งของส่ วนราชการ จ่ า ยเงิ น ไป
โดยได้ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ซึ่ ง มี ร ายการไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๔๖ หรื อ ซึ่ ง ตามลั ก ษณะไม่ อ าจเรี ย ก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น ทาใบรับรองการจ่ายเงิน
เพื่อนามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้
ในกรณีที่ไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้างนั้น ทาใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสาเนา
ใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนาใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นามา
เบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสาหรับส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอ
เบิกเงินได้
ข้อ ๔๙ กรณี ห ลั ก ฐานการจ่ า ยของส่ ว นราชการสู ญ หาย ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก าร
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕๐ หลั ก ฐานการจ่ า ยต้ อ งพิ ม พ์ ห รื อ เขี ย นด้ ว ยหมึ ก การแก้ ไ ขหลั ก ฐานการจ่ า ย
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
ข้อ ๕๑ ให้ ส่ ว นราชการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการจ่ า ยไว้ ใ นที่ ป ลอดภั ย มิ ใ ห้ สู ญ หาย
หรือเสียหายได้ ทั้งนี้ เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้
ส่วนที่ ๓
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทาได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจาเป็น
เร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ ๕๒ วรรคสอง ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ดังนี้
(๑) การจ่ายเงิน ให้ แ ก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือ
เช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
ออกและขีดคร่อมด้วย
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่าย
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้
(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน
ของส่วนราชการ และขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้ า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่
ที่ออกเช็ค และจานวนเงินที่สั่งจ่าย
ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์
ให้ชิดเส้น และชิดคาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
จนชิดคาว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้
หมวด ๕
การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ
ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้าประกัน ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ ๓๖ เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย
ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอานาจ
ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ยื ม ตามสั ญ ญาการยื ม เงิ น นั้ น แล้ ว เท่ า นั้ น โดยจ่ า ยผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกาหนดให้ผู้ยืมนาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทาสัญญาวางหลักทรัพย์
หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกาหนดมาทาสัญญาค้าประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม
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ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระทาได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น ซึ่งจาเป็น เร่งด่วน
แก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น
ข้อ ๖๑ สั ญ ญาการยื ม เงิ น ให้ จั ด ท าขึ้ น สองฉบั บ พร้ อ มกั บ มอบให้ ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ยื ม
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ ๖๒ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสาหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ไปถึงปีงบประมาณถัด ไป ให้ เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย
ของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้
(๑) เงินยืมสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
(๒) เงิ น ยื ม ส าหรั บ ปฏิ บั ติ ร าชการอื่ น ๆ ให้ ใ ช้ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณใหม่
ข้อ ๖๓ การเบิ ก เงิ น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ยื ม ให้ แ ก่ บุ ค คลใดในสั ง กั ด ยื ม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการ
ให้กระทาได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว สาหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา
แต่จาเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน
เป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(๔) งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๖๔ การจ่ า ยเงิ น ยื ม เพื่ อเป็น ค่า ใช้ จ่ ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
ให้จ่ายได้สาหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากาหนด
เวลาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๖๕ ให้ ผู้ ยื ม ส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยและเงิ น เหลื อ จ่ า ยที่ ยื ม ไป (ถ้ า มี ) ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้
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(๑) กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
หรื อ กรณี เ ดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนาเดิ ม ให้ ส่ ง แก่ ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ยื ม โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคาทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยมื ทราบ
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญ ญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บัน ทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และ/หรือออกใบรับใบสาคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชาระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้
ในที่ปลอดภัยอย่าให้ สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชาระคื นเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ
หลักฐานการจ่าย
ข้อ ๖๘ ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม มิไ ด้ชาระคืนเงินยื ม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ ผู้ อ านวยการ
กองคลังเรียกให้ ชดใช้เงิน ยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อานวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป
หมวด ๖
การรับเงินของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑
ใบเสร็จรับเงิน
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ข้อ ๖๙ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ ใ ช้ ต ามแบบที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนด และให้ มี ส าเนา
เย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงิน ให้ พิมพ์หมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับ
ข้อ ๗๑ ให้ ส่ว นราชการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบ
ได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดาเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด
ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่าย
ในจานวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๗๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจาเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกสานักงานหรือ
ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ เงิ น ต่ อ ไปอี ก ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น นั้ น น าส่ ง คื น ส่ ว นราชการ
ที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน
ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดาเนินการจัดเก็บเงิน
รายงานให้ ผู้ อ านวยการกองคลั ง หรื อ หั ว หน้า ส่ วนราชการในราชการบริห ารส่ วนภู มิภ าคทราบว่า
มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๗๕ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม ใดส าหรั บ รั บ เงิ น ของปี ง บประมาณใด ให้ ใ ช้ รั บ เงิ น ภายใน
ปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้
ให้ ค งติ ด ไว้ กั บ เล่ ม แต่ใ ห้ ป รุ เจาะรู หรื อ ประทั บ ตราเลิ ก ใช้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ สั ง เกตมิ ใ ห้ น ามารั บเงิน
ได้อีกต่อไป
ข้อ ๗๖ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินหรือชื่อผู้ชาระเงินในใบเสร็จรับเงิน
หากใบเสร็ จ รับ เงิน ฉบับ ใดลงรายการรั บเงิน ผิ ด พลาด ให้ ขี ด ฆ่ า จ านวนเงิ นและเขี ยนใหม่
ทั้งจานวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ
แล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นาใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสานัก งานการตรวจเงินแผ่นดิน
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้
อย่างเอกสารธรรมดาได้
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ส่วนที่ ๒
การรับเงิน
ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้น แต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับชาระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงินนั้น
ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ พิ ม พ์ ร ายงานซึ่ ง เป็ น หลั ก ฐานการรั บ ช าระเงิ น จากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่เป็นการรับชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุ จานวนเงินที่รับชาระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจานวนที่รับจ่ายทานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน
หรือเป็นการรับเงินตามคาขอเบิกเงินจากคลัง หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่วนราชการ
ในกรณีที่มีค วามจาเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับชาระเงินนอกที่ตั้งสานักงานปกติ
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการ
รั บ ช าระเป็ น ประจ าและมี จ านวนมากราย จะแยกใบเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม หนึ่ งส าหรับ การรั บ ช าระเงิน
ประเภทนั้นก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น
ตามสาเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบัน ทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียด
ว่ า เป็ น เงิ น รั บ ตามใบเสร็จ เลขที่ ใ ดถึง เลขที่ ใ ดและจ านวนเงิ น รวมรับ ทั้ ง สิ้ นเท่ า ใดไว้ ด้า นหลั ง ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชี
สาหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทาการถัดไป
ข้อ ๘๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงิน นาเงินสด
หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ พร้อมกับสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ
ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า
ส่ว นราชการตรวจสอบจานวนเงิน ที่จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
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เมื่ อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ผู้ ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ
รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ที่ได้รับในวันนัน้ ทุกฉบับ ไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึง่ เป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
หมวด ๗
การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑
สถานทีเ่ ก็บรักษาเงิน
ข้อ ๘๔ ให้ ส่ว นราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสาร
แทนตัวเงินอื่น ไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๘๕ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสารับ แต่ละสารับไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกิน
สามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน โดยสารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสารับที่เหลือ
ให้นาฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ ณ สถานที่ ดังนี้
(๑) สานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สาหรับส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง
(๒) ส าหรั บส่ว นราชการในราชการบริหารส่ วนกลางที่มีส านักงานอยู่ ใ นส่วนภูมิภาคและ
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย
ส่วนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดั บ ปฏิ บั ติการ หรื อ ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติงาน หรื อ เที ย บเท่ าขึ้ นไป ในส่ ว นราชการนั้ น
อย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก ในกรณีที่ตู้นิรภัย
มีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
ส่ ว นลู กกุ ญแจที่ เหลื อให้ อยู่ ในดุ ล พิ นิ จของหั วหน้ า ส่ วนราชการที่ จะมอบให้ กรรมการเก็ บรั กษาเงิ น
ผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น
ในกรณีที่มีห้ องมั่น คงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้นาความ
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๘๖ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจานวน
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจาก็ได้
ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ใน
ตู้ นิ ร ภั ย ให้ ถูก ต้องตามรายงานเงิน คงเหลือ ประจ าวั น แล้ ว บันทึ กการส่ งมอบและรับ มอบพร้อมกับ
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันนั้นด้วย
ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษา
ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนาไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่า
ลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รี บรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน
ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบ
ลูกกุญแจให้ผู้อื่นทาหน้าที่กรรมการแทน
ส่วนที่ ๓
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๙๒ ให้ ส่ ว นราชการในราชการบริ ห ารส่ ว นกลางหรื อ ส่ ว นภู มิ ภ าค แล้ ว แต่ ก รณี
จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันเป็นประจาทุกวันที่มีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น
ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไม่ทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
สาหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย
รายงานเงินคงเหลือประจาวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๙๓ เมื่ อ สิ้ น เวลารั บ จ่ า ยเงิ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น น าเงิ น ที่ จ ะเก็ บ รั ก ษาและรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินนาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่ อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว
ให้ผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ
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ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกั บจานวนเงินซึ่งแสดงไว้
ในรายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น ให้ ค ณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ น าส่ ง
ร่วมกันบันทึกจานวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน และลงลายมือชื่อกรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นาส่ง แล้วนาเงินเก็บรักษาในตู้นริ ภัย และให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๙๖ เมื่ อ น าเงิ น และเอกสารแทนตั ว เงิ น เก็ บ ในตู้ นิ ร ภั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ก รรมการ
เก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ ในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ
จะต้องถูกทาลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย
ในกรณี ที่ ตู้ นิ ร ภั ย ตั้ ง อยู่ ใ นห้ อ งมั่ น คงหรื อ กรงเหล็ ก การลงลายมื อ ชื่ อ บนกระดาษปิ ด ทั บ
จะกระทาที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้
ข้อ ๙๗ ในวันทาการถัดไป หากจะต้องนาเงินออกจ่ าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
มอบเงิน ที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ ผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี รับไปจ่าย
โดยให้ ผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินไปจ่าย
ข้อ ๙๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้
หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัย
ว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน
หมวด ๘
การนาเงินส่งคลังและฝากคลัง
ส่วนที่ ๑
การนาเงินส่งคลังและฝากคลังของส่วนราชการ
ข้อ ๙๙ เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนาส่งคืนคลัง
ภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันรับเงินจากคลัง
ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นเงินสดหรือเช็ค ให้นาส่งคืนคลังภายใน
สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคืน ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์
(e-Payment) ให้นาส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกาหนด
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การนาเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นาส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๐๐ การนาเงินส่งคลัง ถ้านาส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ส่วนราชการนาส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านาส่งภายหลังกาหนดดังกล่าว
ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้นาส่งหรือนาฝากคลังภายใน
กาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้นาส่งหรือนาฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายใน
วันทาการถัดไป
(๒) เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น เงิ น สด ให้ น าส่ ง อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง แต่ ถ้ า
ส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็ให้นาเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า
ต้องไม่เกินสามวันทาการถัดไป
(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รบั ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้นาส่งภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้ นาส่งภายในสิบห้าวันทาการนับแต่
วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน
(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสด ให้นาฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ แต่สาหรับ
เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย ให้นาฝากคลังภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันรับเงินจากคลัง
ส่วนที่ ๒
วิธีการนาเงินส่งคลังและฝากคลัง
ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นาเงินส่งคลัง
ข้อ ๑๐๓ วิธีการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วน
ภู มิ ภ าค น าส่ ง หรื อ น าฝากเงิน ผ่ านระบบอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ (e-Payment) ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสานักงานคลังจังหวัด
แล้วแต่กรณี
กรณีที่เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้จัดทาใบนาฝากเงิน พร้อมทั้ง
นาเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือ
ของสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอื่น ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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หมวด ๙
การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี
ข้อ ๑๐๕ หน่ ว ยงานของรั ฐ ใดได้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ไว้ ก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณและมี ว งเงิ นตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชาระหนี้ได้ทัน
สิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่
มีความจาเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๑๐
หน่วยงานย่อย
ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๑๑
การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการ
ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันทาการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจานวนเงินสด
และเช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่กรมบัญชีกลางกาหนด กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย
กรณีที่ได้รับการทักท้วง จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง
ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี ทราบภายใน
สิบวัน นั บแต่วันที่ไ ด้รั บแจ้งข้อทักท้ว งจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากเจ้าของงบประมาณ
ดังกล่าวเห็นว่าคาชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร ให้พิจารณาดาเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก
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ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ คาขอจากเจ้ า ของงบประมาณ เมื่ อ กระทรวงการคลัง
ได้วินิจฉัยคาชี้แจงเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย
ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน
ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี หรือสูญหาย
เสียหายเพราะการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใ ช่
กรณีปกติ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้วา่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี รีบรายงานพฤติการณ์
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน และดาเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิดด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่ อ ให้
ส่วนราชการสามารถนาเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
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
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับส่วนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง
“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้า ของงบประมาณ
ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย
“ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการซึ่ ง เบิ ก เงิ น กั บ กรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ
สานักงานคลังจังหวัด
“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
หรือในราชการบริห ารส่ว นภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอาเภอ ซึ่งมิได้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือ
สานักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด
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“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้กาหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
เงินทดรองราชการ
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจานวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็น หรือมีเหตุผลอันสมควร กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพิ่ม ลด
หรื อ ยกเลิ ก วงเงิ น ทดรองราชการของส่ ว นราชการเจ้ า ของงบประมาณได้ ต ามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ โดยแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ในสังกัดทราบล่วงหน้า
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาเพิ่ ม ลด หรื อ ยกเลิ ก วงเงิ น ทดรองราชการตามวรรคสอง
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด แล้วแต่กรณี ส่งรายงานการจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนาเงิน
ทดรองราชการที่กระทรวงการคลังสั่งลดหรือยกเลิกส่งคืนคลังทันที โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่ง
จากเงินที่เบิกเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้นาไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ กระทรวงการคลั ง อาจอนุ ญ าตให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ สาหรับเป็นค่าใช้ จ่ายเป็นการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑๔ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๒
การเบิกเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๐ การเบิ กเงิน จากคลัง เป็น เงิน ทดรองราชการ ให้ หั ว หน้าส่ วนราชการผู้ เบิกหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง
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ผู้เบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
เป็นเงินสด ณ ที่ทาการ ไว้เพื่อสารองจ่ายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๓) หน่วยงานย่อย ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรอง
ราชการจานวนเกินกว่าที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ทาการ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงานในสังกัดนั้น นาเงินทดรองราชการจานวนที่เกินกว่า
ที่ได้รับอนุญาตฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์
ดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จากการน าเงิ น ทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าส่ ง คลั ง
เป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๓ วิธีการเก็บรักษาเงิน ทดรองราชการให้ถือปฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๔
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้สาหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) งบบุ ค ลากร เฉพาะค่ า จ้ า งซึ่งไม่ มีก าหนดจ่ า ยเป็น งวดแน่ นอนเป็น ประจ าแต่จ าเป็น
ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(๒) งบดาเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา
(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึก ษาของบุตร และเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(๔) งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ แต่สานักงบประมาณยังไม่ได้
อนุมัติเงินจัดสรร ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเงินทดรองราชการ
ไปก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก็ได้
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ข้อ ๑๖ ในการจ่ า ยเงิ น ให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของงบประมาณและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
จ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
กรณี มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งหรื อ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นซึ่ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง
อีกหนึ่งบัญชีสาหรับการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทดรองราชการต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ
การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๕
การเบิกจ่ายเงินยืม
ข้อ ๑๘ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๙ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้เป็นอานาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางให้เป็นอานาจของหัวหน้าสวนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการหรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตารวจโทขึ้นไป
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสานักงานอยู ในสวนภูมิภาค หรือแยกต่างหาก
จากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานเป็นผู้อนุมตั ิ
สาหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค
ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่ เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอานาจ
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ข้อ ๒๑ การอนุ มัติให้ ยืมเงินเพื่อใช้ ในราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ ๙ และงบรายจ่ายหรือรายการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔
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ข้อ ๒๓ สัญญาการยืมเงินให้จัดทาขึ้นสองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้
สาหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ ๒๕ ให้ ผู้ ยื ม ส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยและเงิ น เหลื อ จ่ า ยที่ ยื ม ไป (ถ้ า มี ) ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้สว่ นราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่
วัน ที่ ไ ด้รับคาทักท้ว ง หากผู้ยืมมิไ ด้ ดาเนินการตามคาทักท้ วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ ส่วนราชการ
ผู้ ใ ห้ ยื ม ทราบ ให้ ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ยื ม ด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาการยื ม เงิ น โดยถื อ ว่ า ผู้ ยื ม
ยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บัน ทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และ/หรือออกใบรับใบสาคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๗ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชาระคืนเงินยืมให้ เสร็จสิ้นไว้ใน
ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชาระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้ วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน
การจ่าย
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม มิ ไ ด้ ช าระคื น เงิ น ยื ม ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ ผู้ อ านวยการ
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบกาหนด
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อานวยการกองคลังรายงานใหหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้ เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป
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หมวด ๖
การส่งคืนเงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ ห มดความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ทดรองราชการ ให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณนาเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่หมดความจาเป็นต้องใช้
เงินทดรองราชการ
หมวด ๗
การรายงานและการบัญชี
ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรอง
ราชการต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
ข้อ ๓๑ การบั น ทึ ก บั ญ ชีค วบคุ มเงิ นทดรองราชการ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ระทรวงการคลัง
กาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ มี เ งิ น ทดรองราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นจานวนเท่าใดไว้แล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นมีเงินทดรองราชการตามจานวนที่ได้รับ
อนุญาตนั้น และให้ถือว่าเงินทดรองราชการดังกล่าวเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลั ง ให้ เ ก็ บ รั ก ษาเงิ น ทดรองราชการเป็ น เงิ น สด ณ ที่ ท าการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ น จ านวนสู ง กว่ า วงเงิ น เก็ บ รั ก ษา
ตามระเบียบนี้ ให้วงเงินเก็บรักษาเป็นไปตามจานวนทีไ่ ด้รับอนุญาตนัน้ และให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าว
เป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กาหนด
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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