
       



หลกัการเบิกเงินจากคลงั 

วิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลงั 

การเบิกจ่ายเงินยมื 

การรบัเงิน 

การจ่ายเงิน 

การเก็บรกัษาเงิน 

การน าเงินสง่คลงั 

 



หลกัการ 

เบิก

จ่ายเงิน 

จากคลงั 

จ่ายเงินหรอืกอ่หน้ีผกูพนัไดเ้ฉพาะท่ีมีกม. ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัค าสัง่ มติครม. หรอื กค.อนญุาตใหจ่้ายได ้

การเบิกเงินเพ่ือการใดตอ้งน าไปจ่ายเพ่ือการนัน้ 

หน้ีตอ้งถึงก าหนดช าระหรอืใกลจ้ะถึงก าหนดช าระ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณใด ใหเ้บิกจาก

เงินงบประมาณรายจ่ายของปีนัน้ 



เวน้แต่ 

การกนัเงินไวเ้บิกเหลื่อมปี 

ค่าใชจ่้ายคา้งเบิกขา้มปี 

ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายเม่ือ 

ไดร้บัแจง้ใหช้ าระหน้ี 

เงินยมืคาบเกี่ยว 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณใด ให้

เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนัน้ 



            การเบิกเงินใหใ้ชร้ะบบ GFMIS 
      ใหอ้อกค าสัง่เป็นลายลกัษณอ์กัษรให ้ขรก. 

    มีหนา้ท่ีเป็นผ ูมี้สิทธิใชง้าน เพ่ือถือบตัรก าหนด 

    สิทธิการใช ้รหสัผ ูใ้ช ้และรหสัผา่น เพ่ือท าหนา้ท่ี 

    บนัทึกขอ้มลูและเรยีกรายงานในระบบและก าหนด 

    แนวทางการควบคมุในการเขา้ใชง้านในระบบ 



   การซ้ือ  จา้ง  เช่า  เกิน 5,000 บาท  
       ใหส้รา้งใบสัง่ซ้ือ/จา้ง ในระบบGFMIS 

  การซ้ือ  จา้ง  เช่า  เม่ือตรวจรบัแลว้ 

       ใหเ้บิกเงินอยา่งชา้ไมเ่กิน 5 วนัท าการ 



   จะจ่ายไดเ้ฉพาะท่ีมี กม. ระเบียบขอ้บงัคบั 

   หรอื มติครม. อนญุาตใหจ่้ายได ้

   ผ ูมี้อ านาจไดอ้นมุติัใหจ่้ายได ้

   (ผ ูอ้นมุติัจะลงลายมือช่ืออนมุติัในหนา้งบหลกัฐาน 

    การจ่ายก็ได)้ 

   มีการตรวจสอบหลกัฐานกอ่นจ่ายและผ ูมี้อ านาจ 

   ไดล้งช่ืออนมุติัจ่ายแลว้ 

   เป็นรายจ่ายในการด าเนินการตามปกติ 



    การจ่ายเงินใหผ้ ูมี้สิทธิท่ีไม่สามารถมารบัเงินไดต้อ้ง  

    มีใบมอบฉนัทะ หรอืใบมอบอ านาจให ้ผ ูอ่ื้นรบัแทน 

    หลกัฐานการจ่ายใหเ้ป็นไปตามท่ี กค. ก าหนด 

    หรือ ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก กค. 

    โอนสิทธิเรียกรอ้งไดต้าม ระเบียบ กค 

    หา้มเรียกใบเสรจ็หรอืใหผ้ ูร้บัลงช่ือรบัเงินโดยยงัไม่ได ้

    จ่ายเงิน 

 

     

 



     ใหป้ระทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” ในหลกัฐานการ 

      จ่ายใหผ้ ูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือรบัรองการจ่าย 

      เงินพรอ้มช่ือผ ูจ่้ายตวับรรจง และวนัเดือนปี 

      ท่ีจ่ายก ากบัไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทกุฉบบั 



    ทกุสิ้นวนัผ ูไ้ดร้บัมอบหมายตอ้งตรวจสอบ 

    รายการจ่ายเงินท่ีบนัทึกไวใ้นระบบ GFMIS 

    กบัหลกัฐานการจ่ายในวนันัน้  (ขอ้38)  

การจ่ายเงินทกุรายการตอ้งบนัทึกรายการ 

ในระบบในวนัท่ีจ่าย 



       ใบเสรจ็รบัเงิน 

       ใบส าคญัรบัเงิน (กรณีเจา้หน้ี/ผ ูมี้สิทธิไม่มีบร.) 

       ใบรบัรองการจ่าย(ใบรบัรองแทนใบเสรจ็) 

       (กรณีไมอ่าจเรยีก บร.ได)้ 

หลกัฐานการจ่าย 

กรณีกรมบญัชีกลางจ่ายเงินตรงใหเ้จา้หน้ีหรือผ ูมี้สิทธิ   

ใหใ้ชร้ายงานในระบบตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

เป็นหลกัฐานการจ่าย (ขอ้ 40) 



 ช่ือ  สถานท่ีอย ู ่หรอืท่ีท าการของผ ูร้บัเงิน 

 วนั เดือน ปี ท่ีรบัเงิน 

 รายการแสดงการรบัเงินระบวุ่าเป็นค่าอะไร 

 จ านวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 

 ลายมือช่ือผ ูร้บัเงิน  



 กรณีสว่นราชการจ่ายเงินซ่ึงไม่อาจเรียก บร.ใหผ้ ูร้บัเงินลง 

    ช่ือรบัเงินในใบส าคญัรบัเงิน 

 กรณี จนท.น าเงินไปจ่ายและไมอ่าจเรียก บร. ใหท้ า 

    ใบรบัรองการจ่าย  โดยช้ีแจงเหตท่ีุไม่อาจเรียก บร.ได ้

 กรณี บร. มีสาระไมค่รบถว้น ให ้จนท. ผ ูจ่้ายท าใบรบัรอง 

     การจ่าย  และแนบ บร.นัน้ ประกอบการตรวจสอบดว้ย 

 กรณี ขรก/ล.จ ส ารองเงินสว่นตวัจ่ายกอ่น และไมอ่าจ 

     เรียก บร.ได ้ให ้ท าใบรบัรองการจ่ายเสนอต่อผ ูมี้อ านาจ 

     เม่ือไดร้บัคืนใหล้งช่ือรบัเงินใน ใบส าคญัรบัเงิน 



ใบรบัรองการจ่าย 

      การจ่ายเงินในต่างประเทศ ซ่ึงกม.หรอืประเพณีนิยมของประเทศ 

      นัน้ๆ ไม่ตอ้งออกใบเสรจ็ หรอื ออกใหแ้ต่ไม่เป็นไปตามท่ี 

      กระทรวงการก าหนด 

      กรณีซ่ึงตามลกัษณะไม่อาจเรยีกใบเสรจ็ได ้

      ค่าไปรษณียากร 

      ค่ารถประจ าทาง ค่าเรอืรบัจา้ง 

      ใบส าคญัรบัเงินสญูหาย 

      ใบเสรจ็รบัเงินสญูหายไม่อาจขอส าเนาได ้

      ใบเสรจ็รบัเงินสาระไม่ครบ 5 ประการ 
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• บร.สญูหายใหใ้ชส้ าเนา และผ ูร้บัเงินรบัรอง 

• หลกัฐานการจ่ายอ่ืนสญูหาย ( เช่น ใบส าคญัรบัเงิน) 

   หรือไมอ่าจเรียกบร.ได ้ใหผ้ ูจ่้ายท าใบรบัรองการจ่าย 

  โดยช้ีแจงเหตผุล พฤติการณท่ี์สญูหายหรือไม่อาจ 

   เรียกส าเนา บร.ได ้เสนอผ ูห้น.หน่วยงานเพ่ือ 

  พิจารณาอนมุติั     

กรณีสญูหายหลงัจากเบิกเงินจากคลงัแลว้ 



  

 บร.หายใหข้อส าเนา บร. 

 ไม่อาจขอส าเนา บร.ไดใ้หท้ าใบรบัรองและช้ี 

   แจงเพ่ิมเติมว่ายงัไม่เคยน ามาเบิกและหากพบ 

   ก็จะไม่น ามาเบิก กอ่นขออนมุติัหน.สว่นราชการ 

   เม่ือจ่ายเงินใหผ้ ูมี้สิทธิใหล้งช่ือในใบส าคญัรบัเงิน 

   เพ่ือเป็นหลกัฐานการจ่าย 

กรณีหลกัฐานการจ่ายสญูหายกอ่นเบิก 



     

    ใหจ่้ายเป็นเช็ค ยกเวน้การจ่ายท่ีวงเงินต ่า 

     กว่า 5,000 บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

     (จ่ายเงินสดจากเงินทดรองราชการ) 

      กรณีซ้ือ/จา้ง/เช่า ใหอ้อกเช็คในนาม“เจา้หน้ี” 

     ขีดฆา่ค าว่า “หรือผ ูถื้อ” ออก และขีดครอ่ม 

     กรณีอ่ืนใหอ้อกเช็คสัง่จ่ายในนามเจา้หน้ี/ผ ูมี้ 

     สิทธิ ขีดฆา่ ค าว่า  “หรือผ ูถื้อ” ออก และ 

     จะขีดครอ่มหรอืไม่ก็ได ้  

     จ่ายผา่นระบบ KTB Corporate Online 



  กรณีสัง่จ่ายเช็คเพ่ือขอรบัเงินสดมาจ่ายให ้

     ออกเช็คสัง่จ่ายในนาม จนท.การเงิน และฆ่า 

     ค าว่า “หรอืผ ูถื้อ” ออกหา้มออกเช็คจ่ายเงินสด 

   การเขียนจ านวนเงินในเช็คท่ีเป็นตวัเลขและ ตวั  

      อกัษรใหเ้ขียนชิดค าว่า “บาท” หรอืขีดเสน้หนา้ 

      จ านวนเงิน หรอืขีดเสน้ทัง้หนา้และหลงัตวัอกัษร 





การจ่ายเงินยืม 



 เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารงุ/UC) 

  จ่ายไดต้ามวตัถปุระสงคข์อง 

          เงินนัน้ ๆ     

ยกเวน้กรณีเรง่ด่วน  

ตอ้งไดร้บัอนมุติัจากหน.สว่น 



กรณีผ ูย้มืไม่มีเงินใด ๆ ท่ีสว่นราชการจะหกัคืนเงิน 

ยมืได ้ ผ ูย้มืตอ้งน าหลกัทรพัยว์างประกนัหรอืหา 

บคุคลตามท่ี กค.ก าหนดมาท าสญัญาค ้าประกนั 



การจ่ายเงินยมืไปราชการภายในประเทศ 

จ่ายไดไ้ม่เกิน 90 วนั 

การจ่ายเงินยมืปฏิบติัราชการคาบเกี่ยวปี 

งปม.ใหมจ่ะเบิกเงินปีงบป.ปัจจบุนัได ้กรณี 

เป็น คชจ.ไปราชการไมเ่กิน 90 วนั 

และเป็น คชจ.ปฏิบติัราชการอ่ืนไมเ่กิน 30 วนั 





  ยมืไปราชการประจ าต่าง สนง. หรอืเดินทาง 

     ไปรบัราชการประจ าต่างประเทศหรอืเดินทาง 

     กลบัภมิูล าเนาใหส้ง่คืนทางไปรษณียล์งทะเบียน 

     ธนาณติั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัรบัเงิน 

  เดินทางไปราชการอ่ืนชัว่คราว ภายใน 15 วนั 

     นบัจากวนัเดินทางกลบั 

  ยมืปฏิบติัราชการอ่ืนๆ ภายใน 30 วนั นบั 

     จากวนัรบัเงิน 



    สญัญาเงินยมืท่ีครบก าหนดแลว้ใหเ้รง่รดัและ 

    ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาเงินยมือยา่งชา้ไม่ 

    เกิน 30 วนั นบัแต่วนัครบก าหนด  และรายงาน 

    หน.พิจารณาสัง่การบงัคบัตามสญัญาเงินยมื   



บนัทึกการรบัเงินในระบบในวนัท่ีรบัเงินนัน้ 

การรบัเงินบรจิาคตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงิน 

ออกใบเสรจ็รบัทกุครัง้ท่ีมีการรบัเงินสด เช็ค ดรา๊ฟท ์

ตัว๋แลกเงิน บตัรเดบิต/เครดิต (ว.91) Bill Payment  

ผา่นระบบ KTB Corporate Online (ว.103) 

โดยปกติใชเ้ลม่เดียว และตอ้งมีการตรวจสอบ 



        จนท.ท่ีรบัเงินตอ้งไดร้บัแต่งตัง้ 

        การสง่มอบเงินตอ้งตรวจสอบยอดเงินตาม 

        ส าเนาใบเสรจ็รบัเงินและมีหลกัฐานลงช่ือรบัสง่ 

        เงินระหว่างกนั 

        ใหจ้ดัท าทะเบียนคมุ บร.และรายงานการใช ้บร.ให ้

        หน่วยงานท่ีเบิก บร.มา ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 

        ของ ปี งปม.ถดัไป 



  ใหมี้การตรวจสอบจ านวนเงินท่ี จนท.จดัเก็บและน าสง่  

  กบัหลกัฐานและขอ้มลูการรบัท่ีบนัทึกในระบบว่าถกูตอ้ง 

  ครบถว้น (ขอ้ 78) 
       เม่ือตรวจสอบถกูตอ้งแลว้ใหแ้สดงยอดรวมทัง้สิ้น 

  ตาม บร. ท่ีรบัในวนันัน้ไวใ้นส าเนา บร.ฉบบัสดุทา้ยและ 

  ลงลายมือช่ือก ากบั  



 การแต่งตัง้กรรมการเก็บรกัษาเงินระดบั 3 หรอื 

 เทียบเท่าในสว่นราชการนัน้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 การแต่งตัง้กรรมการส ารองกรณีกรรมการไม่ 

  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้



    กรรมการตรวจนบัเงินสดคงเหลือ/เอกสารแทน 

    ตวัเงิน ถกูตอ้งครบถว้นตามรายงานเงินคงเหลือ 

    ประจ าวนั แลว้ลงลายมือกรรมการทกุคน  

    กอ่นเสนอ หน.หน่วยงาน 

    เม่ือสิ้นเวลารบัจ่ายเงินใหจ้นท.การเงินจดัท าราย 

   งานเงินคงเหลือ และสง่มอบใหก้รรมการตรวจนบั 



 

   ในวนัท าการถดัไป ใหค้ณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน 

   มอบเงินให ้จนท. การเงิน ลงลายมือช่ือรบัเงินไว ้

   ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัดว้ย 



 

        เงินท่ีเบิกจากคลงั หากจ่ายไมห่มดหรอืไมไ่ดจ่้ายใหน้ าสง่ 

        คืนคลงัภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีรบัเงินจากคลงั 

        และเงินท่ีจ่ายแลว้หากมีการเรยีกคืนใหส้ง่คืนคลงัภายใน 

        15 วนั นบัจากวนัเรยีกคืน 

        เงินรายไดแ้ผน่ดินใหน้ าสง่เดือนละ 1 ครัง้ หากวนัใดเกนิ 

        10,000 บาท ใหน้ าสง่ภายใน 3 วนัท าการถดัไป 

        ผ ูมี้หนา้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตอ้งน าสง่ภายในวนัท่ี 7 เดือนถดัไป 

       เงินนอกงบประมาณใหน้ าฝากคลงัอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงครัง้   





 รายงานประจ าปี  

o งบแสดงฐานะการเงิน 

o งบแสดงผลการด าเนินงาน 

o งบกระแสเงินสด 

o หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 



    การจ่ายเงินใหผ้ ูมี้สิทธิท่ีไม่สามารถมารบัเงินไดต้อ้ง  

    มีใบมอบฉนัทะ หรอืใบมอบอ านาจให ้ผ ูอ่ื้นรบัแทน 

    หลกัฐานการจ่ายใหเ้ป็นไปตามท่ี กค. ก าหนด 

    หรือ ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก กค. 

    โอนสิทธิเรียกรอ้งไดต้าม ระเบียบ กค 

    หา้มเรียกใบเสรจ็หรอืใหผ้ ูร้บัลงช่ือรบัเงินโดยยงัไม่ได ้

    จ่ายเงิน 

     



     ใหป้ระทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” ในหลกัฐานการ 

      จ่ายใหผ้ ูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือรบัรองการจ่าย 

      เงินพรอ้มช่ือผ ูจ่้ายตวับรรจง และวนัเดือนปี 

      ท่ีจ่ายก ากบัไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทกุฉบบั 



    ทกุสิ้นวนัผ ูไ้ดร้บัมอบหมายตอ้งตรวจสอบ 

    รายการจ่ายเงินท่ีบนัทึกไวใ้นระบบ GFMIS 

    กบัหลกัฐานการจ่ายในวนันัน้    

การจ่ายเงินทกุรายการตอ้งบนัทึกรายการ 

ในระบบในวนัท่ีจ่าย 



       ใบเสรจ็รบัเงิน 

       ใบส าคญัรบัเงิน (กรณีเจา้หน้ี/ผ ูมี้สิทธิไม่มีบร.) 

       ใบรบัรองการจ่าย(ใบรบัรองแทนใบเสรจ็) 

       (กรณีไมอ่าจเรยีก บร.ได)้ 

หลกัฐานการจ่าย 

กรณีกรมบญัชีกลางจ่ายเงินตรงใหเ้จา้หน้ีหรือผ ูมี้สิทธิ   

ใหใ้ชร้ายงานในระบบตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

เป็นหลกัฐานการจ่าย (ขอ้ 40) 



 ช่ือ  สถานท่ีอย ู ่หรอืท่ีท าการของผ ูร้บัเงิน 

 วนั เดือน ปี ท่ีรบัเงิน 

 รายการแสดงการรบัเงินระบวุ่าเป็นค่าอะไร 

 จ านวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 

 ลายมือช่ือผ ูร้บัเงิน  



 กรณีสว่นราชการจ่ายเงินซ่ึงไม่อาจเรียก บร.ใหผ้ ูร้บัเงินลง 

    ช่ือรบัเงินในใบส าคญัรบัเงิน 

 กรณี จนท.น าเงินไปจ่ายและไมอ่าจเรียก บร. ใหท้ า 

    ใบรบัรองการจ่าย (ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน) โดยช้ีแจง 

    เหตท่ีุไมอ่าจเรียก บร.ได ้

 กรณี บร. มีสาระไมค่รบถว้น ให ้จนท. ผ ูจ่้ายท าใบรบัรอง 

     การจ่าย  และแนบ บร.นัน้ ประกอบการตรวจสอบดว้ย 

 กรณี ขรก/ล.จ ส ารองเงินสว่นตวัจ่ายกอ่น และไม่อาจ 

     เรียก บร.ได ้ให ้ท าใบรบัรองการจ่ายเสนอต่อผ ูมี้อ านาจ 

     เม่ือไดร้บัคืนใหล้งช่ือรบัเงินใน ใบส าคญัรบัเงิน 



• บร.สญูหายใหใ้ชส้ าเนา และผ ูร้บัเงินรบัรอง 

• หลกัฐานการจ่ายอ่ืนสญูหาย ( เช่น ใบส าคญัรบัเงิน) 

   หรือไม่อาจเรียกบร.ได ้ใหผ้ ูจ่้าย ท าใบรบัรองการจ่าย 

  โดยช้ีแจงเหตผุล พฤติการณท่ี์สญูหายหรือไม่อาจ 

   เรียกส าเนา บร.ได ้เสนอผ ูห้น.หน่วยงานเพ่ือ 

  พิจารณาอนมุติั     



 

     ใหจ่้ายเป็นเช็ค ยกเวน้การจ่ายท่ีวงเงินต ่า 

     กว่า 5,000 บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

     กรณีซ้ือ/เช่า/จา้ง ใหอ้อกเช็คในนาม 

    “เจา้หน้ี” ขีดฆา่ค าว่า “หรือผ ูถื้อ” ออก และ 

     ขีดครอ่ม 

     กรณีอ่ืนใหอ้อกเช็คสัง่จ่ายในนามเจา้หน้ี/ผ ูมี้ 

     สิทธิ ขีดฆา่ ค าว่า  “หรือผ ูถื้อ” ออก และ 

     จะขีดครอ่มหรือไมก็่ได ้  

 





การจ่ายเงินยืม 



1.  รายการค่าจา้งชัว่คราว ส าหรบัค่าจา้งซ่ึงไม่มีก าหนดจ่าย 

     เป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นตอ้งจ่ายใหล้กูจา้งแต่ 

     ละวนัหรอืแต่ละคราวเม่ือเสรจ็งานท่ีจา้ง 

2.  รายการค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ

3.  รายการค่าสาธารณปูโภค เฉพาะค่าบรกิารไปรษณียโ์ทรเลข 

4.  งบกลาง เฉพาะท่ีจ่ายเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั 

     การศึกษาบตุร เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว 

5.  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายในลกัษณะเกี่ยวกบั (1) (2) (3) 



1.  งบบคุลากร  เฉพาะค่าจา้งซ่ึงไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอน

เป็นประจ าแต่จ าเป็นตอ้งจ่ายใหล้กูจา้งแต่ละวนัหรือ  แต่ละคราว

เม่ือเสรจ็งานท่ีจา้ง 

2.  งบด าเนินงาน ยกเวน้ ค่าไฟฟ้า 

3.  งบกลาง  เฉพาะท่ีจ่ายเป็นเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษา

บตุรและค่ารกัษาพยาบาล 

4.  งบอ่ืนท่ีจ่ายในลกัษณะเช่นเดียวกบั (1) และ (2) 

   



 เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารงุ/UC) 

  จ่ายไดต้ามวตัถปุระสงคข์อง 

          เงินนัน้ ๆ     

ยกเวน้กรณีเรง่ด่วน  

ตอ้งไดร้บัอนมุติัจากหน.สว่น 



กรณีผ ูย้มืไม่มีเงินใด ๆ ท่ีสว่นราชการจะหกัคืนเงิน 

ยมืได ้ ผ ูย้มืตอ้งน าหลกัทรพัยว์างประกนัหรอืหา 

บคุคลตามท่ี กค.ก าหนดมาท าสญัญาค ้าประกนั 



   ท าสญัญาเงินยมืตามแบบ กค. ก าหนด 

       2 ฉบบั พรอ้มประมาณการ 

   แสดงประมาณการค่าใชจ่้าย และก าหนด 

       สง่คืน (ยมืเท่าท่ีจ าเป็น) 

   ไดร้บัอนมุติัจากผ ูมี้อ านาจตามระเบียบ 

           หา้มใหย้มืรายใหม่โดยยงัไม่ไดช้ าระหน้ีเกา่ 

              การจ่ายเงินยมืเพ่ือเป็นคชจ.ไปราชการ 

           ใหจ่้ายไดไ้มเ่กิน 90 วนัหากยมืเกินตอ้ง 

           ขอตกลงกระทรวงคลงั 





  ยมืไปราชการประจ าต่าง สนง. หรอืเดินทาง 

     ไปรบัราชการประจ าต่างประเทศหรอืเดินทาง 

     กลบัภมิูล าเนาใหส้ง่คืนทางไปรษณียล์งทะเบียน 

     ธนาณติั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัรบัเงิน 

  เดินทางไปราชการอ่ืนชัว่คราว ภายใน 15 วนั 

     นบัจากวนัเดินทางกลบั 

  ยมืปฏิบติัราชการอ่ืนๆ ภายใน 30 วนั นบั 

     จากวนัรบัเงิน 



บนัทึกการรบัเงินในระบบในวนัท่ีรบัเงินนัน้ 

การรบัเงินบรจิาคตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงิน 

ออกใบเสรจ็รบัทกุครัง้ท่ีมีการรบัเงินสด เช็ค  ดรา๊ฟ 



   เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัเงินตอ้งไดร้บัแต่งตัง้ 

   กรณีรบัเงินหลงัปิดบญัชีใหบ้นัทึกรบัในระบบใน 

      วนัท าการถดัไป  

   เม่ือสิ้นเวลารบัจ่ายเงิน ใหจ้นท.ผ ูจ้ดัเก็บเงิน ตอ้ง  

      น าสง่ จนท. การเงิน 

   เจา้หนา้ท่ีการเงินตอ้งจดัท ารายงานเงินคงเหลือ 

      ประจ าวนัเพ่ือใหก้รรมการตรวจนบั  

   การจ่ายใบเสรจ็ใหจ้นท.ไปจดัเก็บเงิน ใหมี้หลกัฐานการ 

      รบัสง่ใบเสรจ็นัน้ไวด้ว้ย 

  กรณียกเลิกใบเสร็จ ตอ้งน าติดไวก้บัส าเนาในเลม่  



  ใหมี้การตรวจสอบจ านวนเงินท่ี จนท.จดัเก็บและน าสง่  

  กบัหลกัฐานและขอ้มลูการรบัท่ีบนัทึกในระบบว่าถกูตอ้ง 

  ครบถว้น  

       เม่ือตรวจสอบถกูตอ้งแลว้ใหแ้สดงยอดรวมทัง้สิ้น 

  ตาม บร. ท่ีรบัในวนันัน้ไวใ้นส าเนา บร.ฉบบัสดุทา้ยและ 

  ลงลายมือช่ือก ากบั  



1. ใชต้ามแบบ กค.หรอืท่ีไดร้บัความเห็นชอบ 

2. จดัท าทะเบียนคมุ 

3. ใชเ้ฉพาะภายในปีงบประมาณ 

4. รายงานภายในวนัท่ี31 ตลุาคม ของปีงบประมาณถดัไป 

5. เก็บรกัษาไวใ้นท่ีปลอดภยั        

 1. แจง้ความนบัแต่ทราบว่าหาย 

 2. ติดประกาศยกเลิกไวใ้นท่ีพบเห็นและตรวจสอบไดง่้าย 

 3.ท าหนงัสือแจง้เวียนการยกเลิกใหส้ว่นราชการต่างๆ ทราบ 



 การแต่งตัง้กรรมการเก็บรกัษาเงินระดบั 3 หรอื 

 เทียบเท่าในสว่นราชการนัน้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 การแต่งตัง้กรรมการส ารองกรณีกรรมการไม่ 

  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้



     กรรมการตรวจนบัเงินสดคงเหลือ/เอกสารแทน 

     ตวัเงิน ถกูตอ้งครบถว้นตามรายงานเงินคงเหลือ 

     ประจ าวนั แลว้ลงลายมือกรรมการทกุคน  

     กอ่นเสนอ หน.หน่วยงาน 

     เม่ือสิ้นเวลารบัจ่ายเงินใหจ้นท.การเงินจดัท าราย 

    งานเงินคงเหลือ และสง่มอบใหก้รรมการตรวจนบั 

    ในวนัท าการถดัไป ใหค้ณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน 

    มอบเงินให ้จนท. การเงิน ลงลายมือช่ือรบัเงินไว ้

    ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัดว้ย 



 

        เงินรายไดแ้ผน่ดินใหน้ าสง่เดือนละ 1 ครัง้ หากวนัใด 

       เกิน10,000 บาท ใหน้ าสง่ภายใน 3 วนัท าการถดัไป 

       ผ ูมี้หนา้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตอ้งน าสง่ภายใน วนัท่ี 7 

       เดือนถดัไป 

       เงินนอกงบประมาณใหน้ าฝากคลงัอยา่งนอ้ยเดือนละ 

       หน่ึงครัง้   



ตามนส.ท่ีกค.๐๔๒๓/ว๒ ๖๗ ลว.๓ สค.๕๘ เรือ่งค ู่มือการบญัชี 

ภาครฐัส าหรบัสว่นราชการ 

        เน่ืองจากการบนัทึกขอ้มลูน าเขา้ระบบGFยงัไมค่รบถว้นโดย 

เฉพาะเงินนอกงปม.ซ่ึงท าใหข้อ้มลูทางบญัชีไมค่รบถว้นถกูตอ้งและ 

ไม่เป็นปัจจบุนั 

ตามนส. สธ ๐๑๐๗/ว ๖๓ ลว.๑๑ มค.๖๐  ซอ้มความเขา้ใจการน าเงินนอก 

งปม.ฝากธ.พาณิชยก์ลบัฝากคลงัและน าขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS 

ปัจจบุนัพบว่าสว่นราชการยงัไมไ่ดน้ าเงินนอกงปม.เขา้ระบบGF ทกุสิ้นวนั  

ตาม บช.๐๑ แต่จะน าเขา้ทกุส้ินเดือนใน บช. ๑๐ ท าใหข้อ้มลูในระบบ GFไมต่รง 

ตามขอ้เท็จจรงิ เช่น เงินฝากธนาคารในระบบกบัเงินฝากธ.มียอดไมต่รงกนั 

        จึงก าหนดใหส้ว่นราชการน าเงินนอกเขา้เป็นรายวนัตัง้แต่ปีงปม.60  



 

รายการ 

วงเงินบ ารงุท่ีเก็บรกัษา 

เงินสด ฝากธ.พาณิชย ์ ฝากคลงั 

๑. ส ำนกังำนสำธำรณสขุจ. ๑๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สว่นเกินฝำกคลงัทัง้จ ำนวน 

๒.โรงพยำบำลศนูย ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐                         ” 

๓.โรงพยำบำลทัว่ไป ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐                         ” 

๔.โรงพยำบำลชมุชน ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐                         ” 

๕.  รพ.สต. 

๕.๑ ในทอ้งท่ีมีธนำคำร 

๕.๒ ในทอ้งท่ีไมม่ธีนำคำร 

 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐.๐๐๐ 
๕๐๐.๐๐๐ 

                        
                        ” 

๖. เงนิบ ำรงุที่ฝำกประจ ำใหน้ ำฝำกคลงัทัง้จ ำนวน 

๗. เงินบรจิาคเงินช่วยเหลือจากตปท.และเงินค ้าประกนัสญัญาต่างๆใหน้ าฝากคลงัทัง้จ านวน 

    ตามร.เก็บรกัษาฯ ใหน้ าเงินนอกฝากอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ดงันัน้เงินสว่นเกินทกุสิ้น

เดือน ตอ้งน าฝากคลงั 

วงเงินบ ารงุท่ีเก็บรกัษาตามนส.สธ.๐๒๑๒/๕๑๙๐ ลว.๒๓ พย.๔๓ 






