
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ

พ.ศ.2520

(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2531) 

-------------------- 

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  21(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยความเห็น
ชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการไวดังตอไปนี้

           ขอ  1     ระเบียบนี้เรียกวา     "ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520"

           ขอ 2     ระเบียบนี้ใหใชบังคับ   ต้ังแต   วันที่ 1 มีนาคม 2520 เปนตนไป

           ขอ 3     ใหยกเลิกระเบียบการรับ จาย การเก็บรักษาและการนําสงเงินของสวนราชการพ.ศ.2516

               บรรดาระเบียบ  หรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน

         ขอ 4     ในระเบียบนี้

               "สวนราชการ"      หมายความวา    สวนราชการที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด

               "กองคลัง"      หมายความรวมถึงแผนกคลังหรือหนวยงานอื่นใด  ซึง่ปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันดวย

               "สํานักงานคลังจังหวัด"     หมายความรวมถึง สํานกังานคลังอําเภอดวย

               "ผูวาราชการจงัหวัด"     หมายความรวมถึง นายอําเภอที่ต้ังสํานักงานคลังอําเภอดวย



               "คลัง"     หมายความวา   คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยดวย

               "สํานักงานตรวจเงินแผนดิน"     หมายความรวมถึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคดวย

               "หัวหนากองคลัง"  หมายความรวมถึงผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกัน
ดวย

               "เจาหนาที่การเงิน"      หมายความวา หวัหนาแผนกเงินหรือตําแหนงอื่นซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาแผนกเงิน และให
หมายความรวมถึงเจาหนาที่รับจายเงินของสวนราชสวนภูมภิาคดวย

              "ตูนิรภัย"      หมายความวา  กําปน หรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางรา

               "เงินรายไดแผนดิน"     หมายความวา    เงินทั้งปวงที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสทิธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
จากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ บัญญติัไมใหสวนราชการนั้น ๆ นําไปใชจายหรือ
หักไวเพื่อการใด ๆ

               "เงินเบิกเกินสงคืน"     หมายความวา   เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไป
แลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอนสิ้นปงบประมาณ หรือกอนสิน้ระยะเวลาเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

               "เงินเหลือจายปเกาสงคืน"     หมายความวา เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด   หรือ
จายไปแลวแตถูกเรียกคืนและไดนําสงคลังภายหลังสิ้นปงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

               "เงินนอกงบประมาณ"      หมายความวา  เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินราย
ไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืนและเงินเหลือจายปเกาสงคืน

               "หลักฐานการจาย"    หมายความวา หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูรับตามขอผูกพันแลว

               "ใบสําคัญคูจาย"    หมายความวา  หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน  หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือหลัก
ฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับเงินที่ธนาคารและใหรวมถึงใบนําสงเงินตอคลังดวย



           ขอ 5     ในกรณีที่สวนราชการมปีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหกระทรวงการคลังเปนผูวินิจฉัย   และในกรณีที่สวนราชการไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบนี้  ใหกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้นขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 

หมวด 1

ขอกําหนดในการรับเงิน

สวนที่ 1

ใบเสรจ็รับเงิน 

           ขอ  6     ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอย 1 ฉบับ หรือตามแบบที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

           ขอ  7     ใบเสร็จรับเงิน  ใหพิมพหมายเลขที่กํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ

           ขอ 8     ใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพือ่ใหทราบและตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับ
เงนิเลมใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาที่ผูใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงิน เมือ่ วัน เดือน ปใด

           ขอ 9      การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณาจายใหในจํานวนที่เหมาะสมแกลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย

           ขอ 10    ใบเสร็จรับเงินเลมใด เมื่อไมมีความจําเปนตองใช เชน ยุบเลิกสํานักงานหรือไมมีการจัดเก็บเงินตอไปอีก ใหหัวหนาหนวยงานที่รับ
ใบเสร็จรับเงินนั้นไปนําสงคืนสวนราชการที่จายใบเสร็จนั้นใหไปโดยดวน

           ขอ  11     เมือ่สิน้ปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บ

เงนิ รายงานใหหัวหนากองคลังหรือหัวหนาสวนราชการสวนภูมภิาคทราบวา มใีบเสร็จรับเงินอยุในความรับผิดชอบเลมใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด 
และไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวแตเลมใด  เลขที่ใด  ถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป



           ขอ  12    โดยปกติใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด ใหใชรับเงินภายในปงบประมาณนั้นเทานั้น  เมื่อขึ้นปงบ
ประมาณใหม  ก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช  ใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ เจาะรู หรือประจําตราเลิกใช เพือ่ให
เปนที่สังเกต มใิหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป

           ขอ 13    ใบเสร็จรับเงิน หามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรือช่ือผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ก็ให
ขีดฆาจํานวนเงิน และเขียนใหมทั้งจํานวนแลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับการขีดฆานั้นไวดวย หรือขีดฆาเลกิใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ โดย
ออกฉบับใหมใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้น ใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม

        **  ขอ  14   ใหสวนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินยังมไิดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหาย
และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได 
 
 

สวนที่ 2

การรับเงิน 

           ขอ 15    การรับเงิน ใหรับเปนเงินสด การรับเงินเปนเช็ค หรือดราฟท หรือตราสารอยางอื่นใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนดวาดวยการนั้น

           ขอ 16     การรับชําระเงิน ใหสวนราชการซึ่งมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง   ทั้งนี้  เวนแต
การรับเงินคาธรรมเนียมที่มีเอกสารของทางราชการระบุจํานวนเงินที่ชําระอันมีลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึง่เอกสารดังกลาวจะตองมีการ
ควบคุมจํานวนที่รับจายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน และการรับตามฎีกาเบิกเงินจากคลัง

           ขอ 17    โดยปกติ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดที่มีการรับชําระเปนประจํา  และมีจํานวนมาก
ราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นกไ็ด

           ขอ 18     ใหสวนราชการบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารแลวแตกรณีภายในวันที่ไดรับนั้น  โดยใหแสดงให
ทราบวา ไดรับเงินตามฎีกา ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นเลมใด เลขที่ใด จํานวนเทาใด               ในกรณทีี่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปด
บัญชีสําหรับวันนั้นแลว  ก็ใหบันทึกการรับเงินนั้นในบัญชีดังกลาวในวันทําการถัดไป

               เงนิประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ  จะรวมเงินรับประเภทนั้นตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับ  มาบันทึกในบัญชีรายการ
เดยีวก็ได  โดยใหแสดงใหทราบวา  เปนเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเทาใด ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดทาย



           ขอ  19     เมือ่สิน้เวลารับเงินใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือชําระเงินนําเงินที่ไดรับพรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ
ในวันนั้นทั้งหมด สงตอเจาหนาที่การเงินของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น แลวแตกรณี

          ขอ 20     ใหสวนราชการจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม    หากการตรวจสอบตามวรรคแรกปรากฏวาถูกตองแลว ก็ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้น
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลายมือช่ือกํากับไวดวย 

หมวด 2

ขอกําหนดในการจายเงิน

สวนที่ 1

หลักฐานการจาย 

           ขอ  21    หลักฐานการจาย นอกจากใบสําคัญคูจาย ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลังแลว

           ขอ 22    ใบสําคัญคูจาย ที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยจะตองมีรายการดังตอไปนี้

                      1.     ช่ือ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน

                      2.     วัน เดือน ป ที่รับเงิน

                    3.     รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร

                    4.     จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

                     5.    ลายมือช่ือของผูรับเงิน

       **  ขอ 23     ใหผูจายเงินประทับตราจายเงินแลว  ลงลายมือช่ือรับรองการจาย  ลงวันเดือนป พรอมทั้งมีช่ือผูจายเงินดวยตัวบรรจงกํากับไวใน
หลักฐานการจายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ



               ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายเปนภาษาตางประเทศ    ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามสาระสําคัญในขอ 22 ไวดวย และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงิน
ลงลายมือช่ือรับรองคําแปลดวย

       **  ขอ  24    การจายเงิน ถาขาราชการ ลูกจาง หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดไมสามารถมารับเงินดวยตนเองไดจะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับ
เงินแทน เมื่อไดรับอนุญาตจากผูเบิกเงินของสวนราชการนั้นแลวก็ใหกระทําได แบบใบมอบฉันทะรับเงินใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด

               การจายเงินใหบุคคลอื่นนอกจากที่กลาวในวรรคแรก ในกรณทีี่บุคคลนั้นไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได จะทําหนังสือมอบอํานาจให
บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได

               การจายเงินใหแกเจาหนี้  ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรองใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

          ขอ  25    การจายเงินในตางประเทศซึ่งตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของประเทศนั้น ๆ ไมตองออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบรับเงินไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ  22  ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายโดยระบุวา เปนการจายเงินคาอะไร เมือ่วัน เดือน ปใด จํานวนเทาใด
และใหลงลายมือช่ือรับรองการจายไวเชนเดียวกับที่กําหนดในขอ  23  ในกรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเปนอยางอื่นก็ใหแนบหลักฐานนั้นไปพรอม
กับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย

           ขอ  26     การจายเงินรายใด ซึง่ตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูชําระเงินได ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินไดโดยให
บันทึกช้ีแจงเหตุที่ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินไวเพือ่ประกอบการพิจารณาดวย

               การจายเงินคาไปรษณียากร  ไมวาจะเปนจํานวนเทาใด  ผูจายเงินจะทําใบรับรองการจายเงินโดยแสดงจํานวน และเลขที่ของหนังสอื
ไปรษณยีภัณฑที่สง และจํานวนเงินคาไปรษณียากรที่จาย โดยไมตองช้ีแจงเหตุผลตามวรรคแรกกไ็ด                                   

          ขอ  27  การจายเงินตอไปนี้ ใหผูจายทําใบรับรองการจายเงิน โดยไมตองทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลตามขอ 26

               (1)   การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนไมถึงสิบบาท

               (2)    การจายเงินเปนคารถ หรือเรือนั่งรับจาง

               (3)   การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง หรือเรือยนตประจําทาง

           ขอ 28   ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายเงินสูญหาย ใหปฏิบัติดังนี้



                (1)     ถาใบสําคญัคูจายเปนใบเสร็จรับเงินสูญหายใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินรับรองแทนได

                (2)     ถาใบสําคญัคูจายที่เปนใบสําคัญรับเงินสูญหายหรือไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม  (1)  ไดใหผูจายเงินทําใบรับรองการจาย
เงนิ โดยช้ีแจงเหตุผล พฤติการณที่ใบสาํคัญคูจายสูญหายและไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได พรอมทั้งคํารับรองวายังไมเคยนําใบสําคัญคูจาย
มาเบิกจายและถาหากคนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจายอีก เสนอตอผูบังคับบัญชาตั้งแตช้ันอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป  สําหรับสวน
กลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับสวนราชการในภูมิภาค แลวแตกรณี เพือ่พิจารณาอนุมัติเมือ่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาดังกลาวแลว ก็ให
ใชใบรับรองนั้นเปนใบสําคัญคูจายได

           ขอ 29 หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลกัฐานการจายใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม แลวใหผูรับเงินลง
ลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง

         ขอ 30    ใหสวนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจายซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินยังไมไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย  อยาใหสูญหายหรือ
เสยีหายได และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา

          

สวนที่ 2

การจายเงิน 

           ขอ 31     การจายเงิน  จะจายไดเฉพาะตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  หรือ  มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผูมีอํานาจไดอนุมติัใหจายได

           ขอ 32    ใหบุคคลตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน

                (1)    สวนราชการสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ซึง่ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ระดับ  6  หรือเทียบเทา หรือผูที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป

                (2)     หนวยงานสังกัดสวนกลาง แตมีสํานักงานอยูในภูมิภาค  หรือแยกตางหากจาก

กระทรวง  ทบวง  กรม  หวัหนาสวนราชการระดับกรม  จะมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูอนุมติัการจายเงินของหนวยงานนั้นก็ได

                (3)     สวนราชการในภูมภิาค ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปนผูอนุมัติ



         ขอ  33     การอนมุัติจายเงินตามขอ  32  ผูอนุมัติจะลงลายมือช่ืออนุมัติในหลักฐานการจาย หรือใบสําคัญคูจาย     หรือหลักฐานการขอรับ
ชําระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือช่ืออนุมัติในงบหนาหลกัฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได

           ขอ 34     การจายเงิน จะตอมีหลักฐานการจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

           ขอ 35    การจายเงินใหแกผูรับเงินทุกรายการ จะตองมีการบันทึกรายการจายเงินนั้นไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แลวแต
กรณี ในวันที่จายเงินนั้น

           ขอ 36     หามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียกใบสําคัญคูจาย หรือใหผูรับเงินลงลายมือช่ือรับเงินในหลักฐานการจายเงิน โดยที่ยังมิไดมกีารจาย
เงนิใหแกเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงิน

         ขอ 37     เมือ่สิน้เวลารับจายเงิน ใหผูเบิกเงินของสวนราชการ  หรือผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากผูเบิกเงินของสวนราชการ 
ตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด  หรือบัญชีเงินฝากของธนาคาร กับหลักฐานการจายวันนั้น               

       การตรวจสอบตามวรรคแรก หากปรากฏวาถูกตองแลว ใหผูตรวจสอบลงลายมือช่ือกํากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น

สวนที่ 3

วิธีปฏิบัติในการจายเงิน 

         ขอ 38    ในการจายเงินใหจายเปนเช็ค ยกเวนในกรณีจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไวเปนเงินสด   การจายเงินใหแกขาราชการหรือลูก
จางของสวนราชการ  หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือการจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวา 2,000 บาท จะจายเปนเงินสดก็ได

      ขอ 38 ทวิ     การเขียนเช็คสั่งจายเงินใหปฏิบัติดังนี้

                (1)     การจายเงินใหแกเจาหนี้ ในกรณซีื้อ หรือเชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหนี้ ขีดฆาคําวา "หรือตาม
คําสัง่" หรือ "หรือผูถือ" ออกและขีดครอมดวย

                (2)    การจายเงินใหแกเจาหนี้ นอกจากกรณีตาม (1) ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนี้ ขีดฆาคําวา "หรือตามคําสั่ง" หรือ "หรือผูถือ" และ
จะขีดครอมหรอืไมก็ได                                 

                (3)     ในกรณีสัง่จายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาที่ของสวนราชการ และขีดฆาคําวา "หรือตามคําสั่ง"
หรือ "หรือผูถือ" ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด



         ขอ  39     การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวอักษร  ใหเขียนหรือพิมพใหชิดคําวา "บาท"  หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมี
ชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได และใหขีดเสนตรงหลังช่ือสกุล  ช่ือบริษัท หรอืหางหุนสวน จนชิดคําวา "หรือผูถือ" หรือ "หรือ
ตามสั่ง" แลวแตกรณี โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติมไดอีก 
 

สวนที่ 4

การจายเงินยืม 

           ขอ 40     การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และผูมีอํานาจไดอนุมติัใหจาย
เงนิยืมตามสญัญาการยืมเงินนั้นแลวเทานั้น

           ขอ 41    สญัญาการยืมเงิน  ใหผูยืมยื่นตอผูมีอํานาจอนุมัติตามที่กําหนดไวในระเบียบ  การเบิกจายจากคลังผานหัวหนากองคลัง 2 ฉบับ โดย
แสดงประมาณการคาใชจายและกําหนดเวลาใชคืน  และใหหัวหนากองคลังพิจารณาเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจดังกลาวอนุมัติ

           ขอ 42    การอนมุัติใหยืมเงินใชราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนมุัติใหยืมเฉพาะเทาที่จําเปนเพือ่ใชในราชการ และหามมใิหอนุมัติใหยืม
เงนิรายใหมในเมื่อผูยืมมไิดชําระเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิน้ไปกอน เวนแตจะไดรับอนุมติัจากกระทรวงการคลัง

           ขอ  43     การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม  ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อใชจายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณ
ประเภทนั้น ๆ หรือ กรณอีื่นซึ่งจําเปนเรงดวนแกราชการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

           ขอ  44     เมือ่ผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืมเงินแลว ใหลงลายมอืช่ือรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้ง 2 ฉบับ มอบใหสวนราชการเก็บรักษา
ไวเปนหลักฐาน 1 ฉบับ ใหผูยืมเก็บไว 1 ฉบับ

           ขอ 45     เมื่อผูยืมสงใชเงินยืม ใหเจาหนาที่ผูรับคืนเงินยืมบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับ
ใบสําคัญ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปนหลกัฐาน

             ขอ  46     ใหสวนราชการเก็บรักษาใบยืมซึ่งยังมิไดชําระคืนเงินยืมใหเสร็จสิ้นไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหายได และเมื่อผูยืมไดชําระคืน
เงนิยืมเสร็จสิ้นแลว ก็ใหเก็บเชนเดียวกับหลักฐานการจาย

           ขอ 47     ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในกําหนด ใหหัวหนากองคลังเรียกชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในใบยืมใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
อยางชาไมเกิน 30 วัน นับแตวันครบกําหนด



           ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติไดตามวรรคแรก ก็ใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
บังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงินตอไป

           

หมวด 3

ขอกําหนดในการเก็บรักษาเงิน

สวนที่ 1

ตูนิรภัยเก็บเงิน 

           ขอ 48     สวนราชการใดมีการเก็บรักษาเงิน ใหหัวหนาสวนราชการนั้นจัดใหมีตูนริภัยสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ

           ขอ 49     ตูนิรภัยของสวนราชการ ใหต้ังไวในที่ปลอดภัยในสํานักงานของสวนราชการนั้น

           ขอ 50     ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอย 2 ดอก แตละดอกมีลักษณะตางกันโดยใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก

           ขอ 51     ลูกกุญแจตูนริภัยตูหนึ่ง  ๆ  โดยปกติใหมีอยางนอย  ๒ สาํรับ ใหหัวหนาสวนราชการมอบใหกรรมการเก็บรักษาเงิน เกบ็รักษา 1
สํารับ นอกนั้นใหนําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวดังนี้

                (1)     สําหรับสวนกลาง ณ กองคลังกลาง กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง

                (2)     สําหรับสวนภูมิภาค ณ หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด

           ขอ  52     สวนราชการในภูมภิาคแหงใดโดยปกติไมมีการเก็บรักษาเงิน หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินเปนครั้งคราว หรือกรณีที่
สวนราชการมีการเก็บรักษาเงินเปนจํานวนมาก ซึง่เห็นวาการเก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยของสวนราชการนั้นจะไมปลอดภัย จะนําเงินฝากเก็บรักษา
ไว ณ สํานักงานคลังจังหวัด ในลักษณะหีบหอตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดกไ็ด 
 

สวนที่ 2



กรรมการเก็บรักษาเงิน 

            ขอ  53     ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ  2 หรือเทียบเทาขึ้นไป  ในสวนราชการนั้นอยางนอย  3 
คน เปนกรรมการ เก็บรักษาเงินของสวนราชการ นั้นทั้งนี้ เวนแตสวนราชการใดโดยปกติมีเงินเก็บรักษาในวันหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจะตั้ง
กรรมการรักษาเงินเพียง 2 คนก็ได                                   

           การแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินดังกลาวในวรรคกอน   หากสวนราชการใดมีขาราชการตําแหนงตําแหนงระดับ 2 หรือเทียบเทาที่จะแตง
ต้ังเปนกรรมการไมครบจํานวน จะแตงตั้งจากขาราชการตําแหนงระดับ 1  หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 2 จากสวนราชการอื่นรวมเปน
กรรมการใหครบจํานวนก็ได

           ขอ  54     ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน เปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย ในกรณีที่ตูนิรภัยมีที่ใสกุญแจ 3 ดอก และมกีรรมการ 3 คน หรือมีที่ใสกุญแจ
2 ดอก และมกีรรมการ 2 คน ก็ใหกรรมการถอืกุญแจคนละ ดอก  แตถาตูนิรภัยมทีี่ใสลูกกุญแจ  2 ดอก แตมีกรรมการ 3 คน ก็ใหกรรมการที่อาวุโส
ถือกุญแจคนละ 1 ดอก  และใหกรรมการอีก 1 ตน มีหนาที่ประจําตราตูนิรภัยแตเพียงอยางเดียว ในกรณีที่มกีรรมการเพยีง 2 คน แตตูนิรภัยมีลูก
กุญแจ 3 ดอก ก็ใหกรรมการถอืกุญแจคนละ 1 ดอก สวนกุญแจที่เหลือใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะมอบใหกรรมการผูใดถือลูก
กุญแจนัน้

           ในกรณีที่มีหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจหองมั่นคงหรือกรงเหล็กใหปฏิบัติเชนเดียวกับการถอืลูกกุญแจตูนิรภัยโดยอนุโลม

           ขอ   55      ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการได  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตามนัย
ขอ   53  ใหเปนกรรมการแทนชั่วคราวใหครบจํานวนการแตงตั้งผูที่จะเปนกรรมการแทน จะแตงตั้งไวเปนการประจําเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนชัว่
คราวก็ได

           ขอ  56    การสงมอบและรับมอบลูกกุญแจระหวางกรรมการ กับผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กรรมการแทนชั่วคราว  ตามขอ  55 ให
กรรมการผูสงมอบและกรรมการผูรับมอบตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันแลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันนั้นดวย          

      หามมิใหกรรมการมอบลกูกญุแจใหผูอื่นทําหนาที่กรรมการแทน เวนแตเปนการมอบใหกรรมการซึง่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนชั่ว
คราว ตามขอ 55

           ขอ   57      กรรมการจะตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัย  อยาใหสูญหายหรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกญุแจได  หาก
ปรากฏวาลกูกุญแจหาย หรือมีกรณีสงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกญุแจ ใหรีบรายงานใหหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยดวน 
 

สวนที่ 3



การเก็บรักษาเงิน 

           ขอ 58     ใหกองคลังหรือสวนราชการสวนภูมิภาค แลวแตกรณีจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ตามแบบทายระเบียบนี้เปนประจําวัน
ทุกวัน                                   

           หากวันใดไมมีการรับจายเงิน  จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุในรายงานเงินคงเหลือประจํา
วันที่มกีารรับจายเงินถัดไปใหทราบดวย

           ขอ  59 เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน สงมอบตอคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน          ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน  และหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงาน

เงนิคงเหลือประจําวัน      เมื่อปรากฎวาถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยและใหกรรมการทุกคนลงลายมือในรายงานเงินคงเหลือประจํา
วันไวเปนหลักฐาน

           ขอ 60     รายงานเงินคงเหลอืประจําวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินไดลงลายมือช่ือแลว ใหหัวหนากองคลังหรือเจาหนาที่การเงินเสนอหัว
หนาสวนราชการเพื่อทราบ

           ขอ 61      ในกรณีที่ปรากฏวา   เงินที่ไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนซึ่งแสดงไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหคณะ
กรรมการเก็บรักษาเงินและเจาหนาที่การเงินผูนําสง รวมกันบันทึกจํานวนที่ตรวจนับไดนั้น  ไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันและลงลายมือช่ือ
กรรมการทุกคน พรอมดวยเจาหนาที่การเงินผูนําสง แลวนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย โดยปฏิบัติตามขอ 59 แลวใหกรรมการเก็บรักษาเงินราย
งานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันที่ เพือ่พิจารณาสั่งการตอไป

           ขอ 62      เมือ่นําเงินเขาเก็บในตูนิรภัยเรียบรอยแลว ใหกรรมการใสลูกกุญแจตูนิรภัยใหเรียบรอยแลวลงลายมือช่ือบนกระดาษปดทับหรือ
ประจําตราครั่งหรือดินเหนียวของกรรมการแตละคนไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัย ในลักษณะที่ตราประจําครั่งดินเหนียวหรือแผนกระดาษปดทับจะ
ตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัย          ในกรณีที่ตูนริภัยต้ังอยูในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก การลงลายมือช่ือบนกระดาษปดทับหรือประจําตรา
ครั่งของกรรมการจะกระทําที่ประตูหองมั่นคงหรือกรงเหล็กแตเพยีงแหงเดียวก็ได

           ขอ 63     ในวันทําการถัดไป หากจะตองนําเงินออกจายใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมด  ใหหัวหนากองคลังหรือ
เจาหนาที่การเงินแลวแตกรณีรับไปจาย โดยใหลงลายมือช่ือรับเงินไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไปจายนั้น

           ขอ 64     การเปดประตูหองมั่นคง  หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูนริภัย ใหกรรมการตรวจกุญแจลายมอืช่ือบนแผนกระดาษปดทับ  หรือตรา
ประจําครั่งของกรรมการ เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได



           หากปรากฏวาแผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําครั่งหรือดินเหนียวของกรรมการอยูในสภาพไมเรียบรอย  หรือมพีฤติการณอื่นใดที่
สงสัยวาจะมีการทุจริตใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการนั้นทราบเพือ่พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป

           
 

หมวด 4

ขอกําหนดในการนําเงินสงคลัง

สวนที่ 1

กําหนดเวลานําเงินสง 

           ขอ 65  เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ ทั้งที่เปนเงินสดและหรือเช็คใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดดังนี้

                (1)     เช็ค ใหนําสงหรือนําฝากในวันที่ไดรับเช็ค หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป

                (2)     เงนิรายไดแผนดิน ใหนําสงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง แตถาสวนราชการใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่น
บาทก็ใหนําเงินสงโดยดวนแตอยางชาตองไมเกิน 3 วันทําการถดัไป

                (3)     เงนิเบิกเกินสงคืน หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน ใหนําสงภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง

                (4)    เงินนอกงบประมาณ ใหนําฝากคลังอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง แตสําหรับเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจาย ใหนําฝากคลังภายใน 15
วัน นับจากวันรับเงินจากคลัง 
 

สวนที่ 2

การนําเงินสง 

           ขอ 66 การนําเงินสงหรือฝากคลัง ใหปฏิบัติดังนี้



                (1)      สวนราชการสวนกลาง  ใหนําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง  บัญชี  1 ณ ธนาคารแหงประเทศไทย ตามวิธกีารที่กระทรวงการคลังกําหนด

                (2)     สวนราชการสวนภูมิภาค ใหนําสงสํานักงานคลังจังหวัด ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

           ขอ 67     ใหหัวหนากองคลังหรือหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาค ดูแลใหมีการนําใบนําสงซึง่ผูรับเงินไดลงลายมือช่ือรับเงินหรือมีหลัก
ฐานการรับเงินแลวลงบัญชีภายในวันที่นําเงินสงนั้น

           ขอ  68      การนําเงินสงกรณทีี่เงินนําสงซึ่งเปนเงินสดมีจํานวนมาก  หรือสถานที่ที่จะนําเงินสงอยูหางไกล  หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นวาจะไม
ปลอดภัยแกเงินที่นําสง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการซึง่ดํารงตําแหนงระดับ  2 หรือเทียบเทาขึ้นไป และขาราชการอื่นอยางนอย 1 คน
เปนกรรมการรับผิดชอบรวมกันควบคุมเงินไปสง และจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได                                  

           การไปรับเงินจากธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัดหรือสถานที่อื่นหรือการนําเงินไปจายนอกที่ต้ังสํานักงานปกติใหปฏิบัติตามนัยดังกลาว

           

หมวด 5

ขอกําหนดในการตรวจสอบภายใน 

      **ขอ 69     การตรวจสอบภายในใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

         **ขอ 70     ยกเลิก

         **ขอ 71     ยกเลิก

         **ขอ 72     เมื่อปรากฏวาสวนราชการแหงใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังไมถูกตองตามระเบียบ   ใหหัวหนา
สวนราชการระดับกรม  หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาสั่งการใหปฏิบัติใหถูกตองโดยดวน

         **ขอ  73     หากปรากฏวา เงินในความรับผิดชอบของสวนราชการแหงใดขาดบัญชีหรือสูญหาย เสียหายเพราะการทุจริต  หรือมพีฤติการณ
ที่สอไปในทางไมสุจริต  หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใชกรณีปกติ   ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัด    แลวแตกรณี รีบ
รายงานพฤติการณใืหกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังทราบโดยดวนในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดอาญาแผนดินก็ใหฟองรองดําเนินคดีแก
ผูกระทําความผิด แตกรณีจะเปนประการใดก็ตามจะตองตั้งกรรมการขึ้นดําเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาหาตัวผูรับผิดในทางแพงโดยดวน 
 



                                                                             กระทรวงการคลัง

                                สั่ง       ณ       วันที่      24      กุมภาพันธ       พ.ศ. 2520

                                                                (ลงช่ือ)    สุพัฒน สธุาธรรม

                                                                       (นายสุพัฒน  สธุาธรรม)

                                                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

---------------------------------------------------------------------------

*กระทรวงการคลัง แจงใหสวนราชการตาง ๆ ทราบและถอืปฏิบัติตามหนังสือ กค. 0502/5214 

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2520

**แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2531 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ   พ.ศ.2520

(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2531) 

-------------------- 

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  21(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยความเห็น
ชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการไวดังตอไปนี้

           ขอ 1    ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวน

ราชการ พ.ศ.2520" 

ฯลฯ 

หมวด 2

ขอกําหนดในการจายเงิน

สวนที่ 1

หลักฐานการจาย 

                     ขอ 21    หลักฐานการจาย นอกจากใบสําคัญคูจาย ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังแลว

           ขอ 22     ใบสําคัญคูจาย ที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยจะตองมีรายการดังตอไปนี้



                   1.     ช่ือ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน

                   2.     วัน เดือน ป ที่รับเงิน

                   3.     รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร

                   4.     จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอกัษร

                   5.     ลายมือช่ือของผูรับเงิน

                ขอ 23     ใหผูจายเงินประทับตราจายเงินแลว   ลงลายมือช่ือรับรองการจาย  ลงวันเดือนป พรอมทั้งมีช่ือผูจายเงินดวยตัวบรรจงกํากับไว
ในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

                   
 

          ในกรณีที่ใบสําคญัคูจายเปนภาษาตางประเทศ    ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามสาระสําคัญในขอ 22 ไวดวย และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลง
ลายมือช่ือรับรองคําแปลดวย 

ฯลฯ 

           ขอ 25     การจายเงินในตางประเทศซึ่งตามกฎหมายหรือประเพณีนยิมของประเทศนั้น ๆ  ไมตองออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบรับเงินไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ  22  ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายโดยระบุวา เปนการจายเงินคาอะไร เมือ่วัน  เดือน ปใด  จํานวนเทาใด
และใหลงลายมือช่ือ

รับรองการจายไวเชนเดียวกับที่กําหนดในขอ  23  ในกรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเปนอยางอื่นก็ใหแนบหลกัฐานนั้นไปพรอมกับใบรับรองเพือ่
ตรวจสอบดวย

           ขอ 26     การจายเงินรายใด ซึง่ตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูชําระเงินได ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินไดโดยให
บันทึกช้ีแจงเหตุที่ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินไวเพือ่ประกอบการพิจารณาดวย

               การจายเงินคาไปรษณียากร  ไมวาจะเปนจํานวนเทาใด  ผูจายเงินจะทําใบรับรองการจายเงินโดยแสดงจํานวน และเลขที่ของหนังสอื
ไปรษณยีภัณฑที่สง และจํานวนเงินคาไปรษณียากรที่จาย โดยไมตองช้ีแจงเหตุผลตามวรรคแรกก็ได



           ขอ 27     การจายเงินตอไปนี้ ใหผูจายทําใบรับรองการจายเงิน โดยไมตองทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลตามขอ 26

                   (1)     การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนไมถึงสิบบาท

                   (2)     การจายเงินเปนคารถ หรือเรือนั่งรับจาง

                   (3)     การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง หรือเรือยนตประจําทาง

         

ฯลฯ                              
 

สวนที่ 2

การจายเงิน 

           ขอ 31     การจายเงิน จะจายไดเฉพาะตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ  มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง และผูมอีํานาจไดอนุมัติใหจายได

         ขอ 34     การจายเงิน จะตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

            
 

               ขอ 35    การจายเงินใหแกผูรับเงินทุกรายการ จะตองมีการบันทึกรายการจายเงินนั้นไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แลวแต
กรณี ในวันที่จายเงินนั้น 

ฯลฯ 
 

                                                                                    กระทรวงการคลัง



                                                              สั่ง     ณ     วันที่    24    กุมภาพันธ    พ.ศ. 2520

                                                                         (ลงช่ือ)    สุพัฒน สธุาธรรม

                                                                                (นายสุพัฒน  สธุาธรรม)

                                                                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  แบบ บก.๑๑๑ 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สวนราชการ…………………………….



วัน เดือน ป รายละเอยีดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิน้   

   รวมทั้งสิ้น (ตัวอกัษร)……………………………………………………………. 

              ขาพเจา………………………………………………………………………..ตําแหนง………………………………….

กอง…………………………………………………..ขอรับรองวา รายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับไดและขาพเจาไดจายไปใน
งานของราชการโดยแท

                                                                                                    

                                                                     (ลงช่ือ)…………………………………………….

                                                                                 วันที่……………………………………. 
 

ที่ กค 0514/40133                                                              กระทรวงการ
คลัง                                                                                                                                       

                                                                                     ในพระบรมมหาราชวัง ๑๐๒๐๐

                                                           ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙



เรื่อง        ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เรียน        ผูวาราชการจังหวัด ปลดักระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ                                    

สิง่ที่สงมาดวย   แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.๑๑๑ )

            เพือ่อนุวัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๒๐ ขอ ๒๑ ๒๕ ๒๖ และ ๒๗  กระทรวงการคลังเห็นสมควร
กําหนดแบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.๑๑๑ ) ขึ้นใหม  ตามสิ่งที่สงมาดวย และใหยกเลิกแบบใบรับรองใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.
๑๑๑ ) ที่ใชอยูเดิม

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและถือปฎิบัติต้ังแตวันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๒๙  เปนตนไป

                                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                       (ลงช่ือ)         ไพจิตร       โรจนวานิช

                                                                  ( นายไพจิตร       โรจนวานิช )

                                                            รองปลัดกระทรวง ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                        ปลดักระทรวงการคลัง 
 

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมายและระเบียบการคลัง

โทร.๒๒๑๓๘๒๐


