
ระ เบี ยบการ เบิ กจ า ย เ งิ นจากค ลั ง 

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง      

พ.ศ. 2551



ขอบเขตการบรรยาย
1.  กฎหมายที่เกี่ยวของ

2.  หลักการเบิกจายเงินจากคลัง

3.  วิธีการเบิกจายเงินจากคลัง

4.  การเบิกจายเงินยืม

5.  การรับเงิน

6.  การจายเงิน

7.  การเก็บรักษาเงิน

8.  การนําเงินสงคลัง



พระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 21 บัญญัติวา ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการ

ควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบหรือขอบังคับและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(2) กํ าหนดระ เบี ยบหรื อข อบั ง คับ เ กี่ ย ว กับการ     

เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง

ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี



หลักการเบิกจายเงินจากคลัง
1.  การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดเฉพาะมีกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือไดรับอนุญาต

จากกระทรวงการคลัง

2.  การเบิกเงินเพื่อการใดจะตองนําไปจายเพื่อการนั้น

3.  หนี้ตองถึงกําหนดชําระหรือใกลจะถึงกําหนดชําระ

4.  คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด ใหเบิกจาก    

เงินงบประมาณรายจายของปนั้น



โดยปกติคาใชจายที่เกิดขึ้นในปใดใหเบิกจาก

เงินงบประมาณรายจายของปนั้นไปจาย

เวนแต

  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

  คาใชจายคางเบิกขามป

  คาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

  เงินยืมคาบเกี่ยว



การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป

1. กรณีมีหนี้ผูกพัน

2. กรณีไมมีหนี้ผูกพัน



กรณีมีหนี้ผูกพัน

1.  กอหนี้กอนสิ้นปงบประมาณ

2.  สั่งซื้อ / จาง / เชา

3.  50,000 บาท ขึ้นไป

4.  คาดวาจะเบิกจายไมทันสิ้นป



กรณีไมมีหนี้ผูกพัน

1.  ไมไดกอหนี้ผูกพัน 

2.  แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไป



วิธีปฏิบัติการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
1. กรณีการกันเงินแบบมีหนี้ผูกพัน

• ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจางที่จัดทําในระบบ GFMIS
เปนการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป

2. กรณีการกันเงินแบบไมมีหนี้ผูกพัน

• ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

• กอนสิ้นปงบประมาณ



คาใชจายคางเบิกขามป

หมายความวา  คาใชจายที่ไมสามารถเบิกจาย
ไดทัน

* ในปงบประมาณที่เกิดคาใชจาย หรือ

* ภายในปงบประมาณที่ไดกอหนี้



หลักเกณฑการเบิกคาใชจายคางเบิกขามป

1. คาใชจายนั้นจะตองไมเปนการกอหนี้ผูกพันเกิน

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

2. นํามาเบิกจากงบประมาณของปปจจุบัน

3. หัวหนาสวนราชการรับรองเงินงบประมาณของปที่เกิด

คาใชจายตามแบบที่ กค. กําหนด

4. ให เ บิ ก จ า ย จ าก เ งิ น งบประมาณรายจ า ยของ

ปงบประมาณที่เบิก

หนังสือ กค 0409.3/ว.14 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548



รายการตอไปนี้ ถาคางเบิกใหนํามาเบิก

งบกลางในปตอ ๆ ไป

 • เบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ

 • เงินชวยเหลือขาราชการ  ลูกจาง   พนักงานรัฐ

• เงินสํารอง  เงินสมทบ  เงินชดเชยของขาราชการ

• คาใชจายในการรักษาพยาบาลของขาราชการ

ลูกจางประจํา



คาใชจายใหถือวาเปนรายจาย

เมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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1.  รายการคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาเดือนใด

1.1  คาเชาบานขาราชการ

1.2  คาบอกรับสิ่งพิมพ

1.3  คาบัญชีพลโดยสารรถไฟ

1.4  คาขนสง
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2. รายการคาใชจายเฉพาะเดือนกันยายน

2.1  คาเบี้ยเลี้ยงผูตองหา

2.2  คาน้ํามันเชื้อเพลิง

2.3  คาเครื่องบริโภค อันประกอบดวย คาขาว        

คากับขาว และคาเชื้อเพลิง ของผูตองขัง

2.4  คาเครื่องบริโภค อันประกอบดวย คาขาว        

คากับขาว และคาเชื้อเพลิงของคนไขนักเรียน        

พยาบาล และนักเรียนผูชวยพยาบาล
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3.  รายการคาใชจายเฉพาะเดือนสิงหา-กันยา

3.1 คากําจัดขยะมูลฝอย

3.2 คาน้ํา

3.3 คาไฟฟา

3.4 คาโทรศัพท

3.5 คาเชาพูดโทรศัพททางไกล

3.6 คาเชาคูสายโทรศัพท

3.7 คาติดตั้งโทรศัพท

3.8 คาฝากสงไปรษณียภัณฑและพัสดุไปรษณียที่ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

3.9 คาเชาวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่

3.10 คาใชจายเกี่ยวกับการใชเครื่องโทรสารที่ขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑของทางราชการ

3.11 คาใชจายในการเชาใชบริการวิทยุติดตามตัว เพื่อใชในการปฏิบัติราชการสําคัญ

กรณีเรงดวน

3.12 คาเชาบริการสัญญาณเคเบิลทีวี
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เงินยืมคาบเกี่ยว
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กา รยื ม เ งิ นค าบ เกี่ ย ว   คื อ   กา รยื ม เ งิ น

งบประมาณป ป จ จุ บั น  เพื่ อ ไป ใช จ า ย ใน

ปงบประมาณถัดไป

หลัก  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการในป

ปจจุบันคาบเกี่ยวไปในปงบประมาณถัดไป
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ระยะเวลาการยืมเงินคาบเกี่ยว
 90 วัน  กรณีเดินทางไปราชการ

30 วัน  กรณีปฏิบัติราชการอื่น

(นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป)
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วิธีการเบิกจายเงินจากคลัง
1. หนวยงานผู เบิกเปดบัญชีกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ      

เงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี

2. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS
3. ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิกเงิน

4. ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลาง
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หนวยงานผูเบิก
• สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ

• ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

• เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด
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วิธีการเบิกจายเงินจากคลัง
1. หนวยงานผู เบิกเปดบัญชีกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ      

เงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี

2. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS
3. ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิกเงิน

4. ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลาง
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ขอมูลหลักผูขาย
• ขอมูลของหนวยงานผูเบิก / เจาหนี้ / ผูมีสิทธิ

รับเงิน

• เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน

• ชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา เงื่อนไข

การชําระเงิน
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วิธีการเบิกจายเงินจากคลัง
1. หนวยงานผู เบิกเปดบัญชีกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ      

เงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี

2. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS
3. ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิกเงิน

4. ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลาง
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การขอเบิกเงินเพื่อจายในระบบ GFMIS

1. จายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้

ของสวนราชการโดยตรง

2. จายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ       

สวนราชการ
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การจายตรงเจาหนี้
หลักเกณฑ

1. มีใบสั่งซื้อ / จาง หรือสัญญา วงเงินตั้งแต 

   5,000 บาทขึ้นไป 

2. ไมมีใบสั่งซื้อ / จาง /สัญญา หรือ          

   มีใบสั่งซื้อ / จาง หรือสัญญาแตวงเงิน              

   ไมถึง 5,000 บาท
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การจายใหสวนราชการ

 หลักเกณฑ

 1. ไมมีใบสั่งซื้อ / จาง หรือสัญญา หรือ

 2. มีใบสั่งซื้อ / จาง หรือสัญญา แตวงเงิน

ไมถึง 5,000 บาท
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วิธีการเบิกจายเงินจากคลัง
1. หนวยงานผู เบิกเปดบัญชีกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ      

เงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี

2. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS
3. ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิกเงิน

4. ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลาง



29

การเบิกจายเงินยืม
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เงินยืม  หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแก 

บุคคลใดยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ     

หรือปฏิบัติราชการอื่น

ประเภทของเงินยืม

• เงินงบประมาณ

• เงินนอกงบประมาณ
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เงินงบประมาณ

1. รายการคาจางชั่วคราว สําหรับคาจางซึ่งไมมีกําหนดจาย

เปนงวดแนนอนเปนประจํา แตจําเปนตองจายใหลูกจางแตละวัน

หรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง

2. รายการคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

3. รายการคาสาธารณูปโภค เฉพาะคาบริการไปรษณียโทรเลข

4. งบกลาง เฉพาะที่จายเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตร เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

5. งบรายจายอื่น ๆ ที่จายในลักษณะเกี่ยวกับ (1) (2) (3)
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เงินทดรองราชการ

1. งบบุคลากรเฉพาะคาจางซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวด

แนนอนเปนประจําแตจําเปนตองจายใหลูกจางแตละวันหรือ  

แตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง

2. งบดําเนินงานยกเวนคาไฟฟา

3. งบกลางเฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรและคารักษาพยาบาล

4. งบอื่นที่จายในลักษณะเชนเดียวกับ (1) และ (2)



33

กําหนดสงใบสําคัญ

1. เดินทางไปประจําตางสํานักงาน : สงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนหรือธนาณัติ 

ภายใน 30 วัน นับจาก

วันไดรับเงิน

2. เดินทางไปราชการอื่น : สงภายใน 15 วัน นับจากวัน

กลับมาถึง

3. ปฏิบัติราชการอื่นนอกจาก (1) – (2) :สงภายใน 30 วัน 

นับจากวันไดรับเงิน
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การจายเงินยืม

1. ทําสัญญายืมตามที่ ก.ค. กําหนดและ รับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบหรือ    

ขอบังคับของทางราชการและผูมีอํานาจไดอนุมัติ

2. สัญญายืมทํา 2 ฉบับ

• ผูยืมเก็บ 1 ฉบับ

• สวนราชการเก็บ 1 ฉบับ

3. เงื่อนไขการจายเงินยืม

• ใหยืมเฉพาะเทาที่จําเปน

• หามใหยืมครั้งใหม หากยังไมลางครั้งเกา

• การจายเงินยืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ไมเกิน 90 วัน เวนแตขอตกลงกับ ก.ค.



ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินยืม
1. สวนราชการในราชการบริหาร

สวนกลาง

2. สวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลางที่มีสํานักงานอยูใน
ภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม 

3. สวนราชการในภูมิภาค

  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนง

ตั้งแตระดับ 7 หรือเทียบเทาหรือผูมี

ยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวา

อากาศโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป

 หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะ

มอบหมายใหหัวหนาหนวยงานเปน

ผูอนุมัติจายเงินก็ได

 หัวหนาสวนราชการในภูมิภาค
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การจายเงินยืม

1. ทําสัญญายืมตามที่ ก.ค. กําหนดและ รับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบหรือ    

ขอบังคับของทางราชการและผูมีอํานาจไดอนุมัติ

2. สัญญายืมทํา 2 ฉบับ

• ผูยืมเก็บ 1 ฉบับ

• สวนราชการเก็บ 1 ฉบับ

3. เงื่อนไขการจายเงินยืม

• ใหยืมเฉพาะเทาที่จําเปน

• หามใหยืมครั้งใหม หากยังไมลางครั้งเกา

• การจายเงินยืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ไมเกิน 90 วัน เวนแตขอตกลงกับ ก.ค.
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ชดใชเงินยืม

• รับคืนเ งินยืมใหออกใบเสร็จรับเ งิน / ใบรับ     

ใบสําคัญและบันทึกการรับคืน

• เก็บรักษาสัญญายืมที่ยังไมชําระเงินคืนใหปลอดภัย

• เรงรัดชดใชเงินยืม



การรับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

1. ใชตามแบบ กค หรือที่ไดรับความตกลง

2. จัดทําทะเบียนคุม

3. ใชเฉพาะภายในปงบประมาณ

4. รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคมของ

    ปงบประมาณถัดไป

5. เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
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ครุฑ
เลขที่ ...............

เลมที่ ...............

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรม...................................

ที่ทําการ...........................................

วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

ไดรับเงินจาก...............................................................................................................

เปนคา .........................................................................................................................

จํานวน.......................บาท ................สตางค (ตัวอักษร.............................................)

ไวเปนการถูกตองแลว

(ลงชื่อ).............................................ผูรับเงิน

(ตําแหนง)........................................



ใบเสร็จรับเงิน

1. ใชตามแบบ กค หรือที่ไดรับความตกลง

2. จัดทําทะเบียนคุม

3. ใชเฉพาะภายในปงบประมาณ

4. รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคมของ

    ปงบประมาณถัดไป

5. เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
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ครุฑ
เลขที่ ...............

เลมที่ ...............

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรม...................................

ที่ทําการ...........................................

วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

ไดรับเงินจาก...............................................................................................................

เปนคา .........................................................................................................................

จํานวน.......................บาท ................สตางค (ตัวอักษร ............................................)

ไวเปนการถูกตองแลว

(ลงชื่อ).............................................ผูรับเงิน

(ตําแหนง)........................................



ใบเสร็จรับเงิน

1. ใชตามแบบ กค หรือที่ไดรับความตกลง

2. จัดทําทะเบียนคุม

3. ใชเฉพาะภายในปงบประมาณ

4. รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคมของ

    ปงบประมาณถัดไป

5. เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย



เงินที่รับ

1. เงินสด

2. เช็ค

3. ดราฟท

4. ตั๋วแลกเงิน



เช็คที่รับ

1.  เช็คธนาคารแหงประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
2.  เช็คที่ธนาคารค้ําประกัน (เช็คประเภท ข.)
3.  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย (เช็คประเภท ค.)
4.  เช็คที่ผูมีหนาที่ชําระเงินผลประโยชนเปนผูเซ็นสั่ง 
จายและใชชําระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)



เงินที่รับ

1. เงินสด

2. เช็ค

3. ดราฟท

4. ตั๋วแลกเงิน



การรับเงิน

1. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

2. โดยปกติใชเลมเดียว

3. บันทึกการรับเงินภายในวันที่รับเงิน

4. ตองมีการตรวจสอบ



กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังมิไดใชสูญหาย

1. แจงความนับแตทราบวาหาย

2.  ติดประกาศยกเลิกไวในที่พบเห็นและ  

    ตรวจสอบไดงาย

3. ทําหนังสือแจงเวียนการยกเลิกให         

    สวนราชการตาง ๆ ทราบ



การจายเงิน



หลักฐานการจาย

หมายความถึง หลักฐานซึ่งแสดง
วาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้
หรือผูรับตามขอผูกพันแลว



ใบเสร็จรับเงิน

1. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน

2. วัน เดือน ป ที่รับเงิน

3. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร

4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและอักษร

5. ลายมือชื่อของผูรับเงิน

ซึ่งเปนหลักฐานการจาย

 อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
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ใบเสร็จรับเงิน

     

          ที่ทําการ อาคาร A

           วันที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปนคา ปากกา

จํานวนเงิน 500 บาท – สตางค  (หารอยบาทถวน)

(ลงชื่อ) @   ผูรับเงิน
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บิลเงินสด

           บริษัท ปากกาไทย จํากัด

      พญาไท กทม. 10400

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปนคา ปากกาลูกลื่น

จํานวนเงิน 500 บาท – สตางค  (หารอยบาทถวน)

    (ลงชื่อ) @ ผูขาย 
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            ที่ ...................................
 (สวนราชการเปนผูให)

ใบสําคัญรับเงิน
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ............

ขาพเจา ........................... ...................................อยูบานเลขที่ .....................
ตําบล .................................. อําเภอ ................................ จังหวัด ..................................
ไดรับเงินจากแผนกการ .....................................................จงัหวัด .................................
ดังรายการตอไปนี้

รายการ จํานวนเงิน

บาท

จํานวนเงิน.......................................................

ลงชื่อ ................................................
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สวนราชการ .............................................

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร ) .........................................................................................................

ขาพเจา ........................................... ตําแหนง ...................................................

กอง ........................... ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และ
ขาพเจาไดจายไปในนามของราชการโดยแท

(ลงชื่อ)........................………….......

วันที่ ........................................



ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง   พรอมทั้งกรอกขอความเทาที่จําเปน

• 1. ขาพเจา..............................................................................................ตําแหนง.....................................................................................

• สังกัด.....................................................................................................................................................................................................

• 2. ขอเบิกเงินคารักษาของ

•  ตนเอง

•  คูสมรส   ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน.......................................................

•  บิดา        ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................................

•  มารดา    ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................................

•  บุตร       ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................................

•                          เกิดเมื่อ.................................................................เปนบุตรลําดับที่.....................

•  ยังไมบรรลุนิติภาวะ    เปนบุตรไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ

• ปวยเปนโรค......................................................................................................................................................................................................

• และไดเขารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก(ชื่อสถานพยาบาล)...........................................................................................................................

• ซึ่งเปนสถานพยาบาลของ    ทางราชการ    เอกชน  ตั้งแตวันที่..................................................................................................ถึงวันที่

• .....................................................................เปนเงนิรวมทั้งสิ้น.................................................................................................................บาท

• (............................................................................................................................................)ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ  จํานวน..............ฉบับ

แบบ 7131



• 3. ขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล

•   ตามสิทธิ            เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสิทธิที่ไดรับจากหนวยงานอื่น

•             เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสัญญาประกนัภยั

• เปนเงิน..........................................................บาท (................................................................................................................)และ

• (1) ขาพเจา              ไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น                                 

 มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแตเลือกใชสทิธิจากทางราชการ

•            มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภยั

•            เปนผูใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแตเพียงฝายเดียว

• (2) ..........ขาพเจา        ไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น

•            มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น  แตคารักษาพยาบาลที่ไดรับต่ํากวา

•  สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ

•            มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภยั

•            มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นในฐานะเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่น



• 4.  เสนอ...........................................................................

• ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจามีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสาํหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว

• ตามจํานวนที่ขอเบิก  ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย  และขอความขางตนเปนจริงทุกประการ

•        (ลงชื่อ)............................................................................................ผูขอรับเงินสวัสดิการ

•                     (.......................................................................................)

• วันที่..................เดือน......................................................พ.ศ.................

• 5. คําอนุมัติ

• อนุมัติใหเบิกได

• (ลงชื่อ)....................................................................

•             (.................................................................)

• ตําแหนง.................................................................



• 6. ใบรับเงิน

•      

•                    ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  จํานวน...........................................บาท

(.......................................................................................................................)  ไวถูกตองแลว

• (ลงชื่อ)...............................................................ผูรับเงิน

•           (...............................................................)

• (ลงชื่อ)...............................................................ผูจายเงิน

•                             (...............................................................)

• วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ.............

•                 (ลงชื่อตอเมื่อไดรับเงินแลวเทานั้น)
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รายงานการจายในระบบ
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แบบที่ กค. กําหนด



การจายเงิน
      1. มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติค.ร.ม.  

 หรือไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

      2. เปนรายจายในการดําเนินงานตามปกติ

      3. ผูมีอํานาจไดอนุมัติ

      4. มีหลักฐานการจาย

      5. หามเรียกใบเสร็จหรือใหผูรับเงินลงชื่อรับเงิน          

         โดยยังมิไดจายเงิน



ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน
1. สวนราชการในราชการบริหาร

สวนกลาง

2. สวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลางที่มีสํานักงานอยูใน
ภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม 

3. สวนราชการในภูมิภาค

  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนง

ตั้งแตระดับ 7 หรือเทียบเทาหรือผูมี

ยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวา

อากาศโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป

 หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะ

มอบหมายใหหัวหนาหนวยงานเปน

ผูอนุมัติจายเงินก็ได

 หัวหนาสวนราชการในภูมิภาค



การจายเงิน
      1. มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติค.ร.ม.  

 หรือไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

      2. เปนรายจายในการดําเนินงานตามปกติ

      3. ผูมีอํานาจไดอนุมัติ

      4. มีหลักฐานการจาย

      5. หามเรียกใบเสร็จหรือใหผูรับเงินลงชื่อรับเงิน          

         โดยยังมิไดจายเงิน



การจายเงิน

     6. ไมมารับเงินใหทําใบมอบฉนัทะ / 

        มอบอํานาจ

     7. การโอนสิทธิเรียกรองใหปฏิบัติ          
  ตามที่ กค. กําหนด

     8. บันทึกการจายเงินในวันที่จาย

     9. สิ้นวันตรวจสอบ

(ตอ)



1. ขาราชการ ลูกจาง ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด

ใบมอบฉันทะ จาย
เงินสด

เช็ค

สั่งจาย
ผูมอบฉันทะ

ผูรับมอบฉันทะ* ตองไดรับอนุมัติจากผูเบิก *

2. นอกจากบุคคล 1. 

ใชใบมอบอํานาจ
จาย

เช็ค

สั่งจายผูมอบอํานาจ



การจายเงิน

     6. ไมมารับเงินใหทําใบมอบฉนัทะ / 

        มอบอํานาจ

     7. การโอนสิทธิเรียกรองใหปฏิบัติ          
  ตามที่ กค. กําหนด

     8. บันทึกการจายเงินในวันที่จาย

     9. สิ้นวันตรวจสอบ

(ตอ)



วิธีปฏิบัติในการจายเงิน

1. จายเช็ค

2. จายเงินสด  เฉพาะ
(1)  การจายเงินจากเงินทดรองราชการซึ่ง

       เก็บรักษาเปนเงินสด

(2)  การจายใหขาราชการ ลูกจาง ผูรับบํานาญ

       ผูรับเบี้ยหวัด

(3) การจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท

  3.  จายผานธนาคาร



การเขียนเช็ค

1. ซื้อ / เชา / จาง

• สั่งจายในนามเจาหนี้
• ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก
• ขีดครอมเช็ค



การเขียนเช็ค

2.  นอกจาก  1.

  •  สั่งจายในนามเจาหนี้
  •  ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก
  •  ขีดครอมหรือไมก็ได

(ตอ)



การเขียนเช็ค
   3. รับเงินสดมาจาย

•  สั่งจายในนามเจาหนาที่ของสวนราชการ

•  ขีดฆาคําวา“หรือผูถือ” ออก

•  หามออกเช็คสั่งจายเงินสด

(ตอ)



วิธีปฏิบัตใินการจายเงิน

3. จายผานธนาคาร

-  ใหขาราชการ ลูกจาง (ว 7930)

-  ใหบุคคลภายนอก (ว 143)

(ตอ)



การเก็บรักษาเงนิ



การเก็บรักษาเงินของสวนราชการ

1. ตูนิรภัย

2. กรรมการ

3. วิธีการเก็บรักษาเงิน



ตูนิรภัย
     1.  กําปน หรือตูเหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง

       2.  ปกติตองมลีูกกุญแจอยางนอย 2 ดอก แตละดอก            
มีลักษณะตางกัน

       3.  ลูกกุญแจตูนิรภัยหนึ่งๆ อยางนอยตองม ี2 สํารับ 
มอบใหกรรมการถือกุญแจ 1 สํารับ อีกสํารับฝากเก็บใน
ลักษณะหีบหอ

- สวนกลาง สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ

- สวนภูมิภาค ณ สํานักงานคลังจังหวัด

        4. ตั้งไวในที่ปลอดภัยในสํานักงาน



กรรมการ

• แตงตั้งขาราชการระดับ 3 / เทียบเทาขึ้นอยางนอย 2 คน

• กรณีกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่

- แตงตั้งกรรมการชั่วคราว

- มอบกุญแจ ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให
ถูกตองตามรายงานฯ เมื่อกุญแจหาย หรือสงสัยวาจะมีการ
ปลอมแปลงใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ

โดยดวน



      หัวหนา

  สวนราชการ
         เจาหนาที่การเงิน       กรรมการ

รายงานฯรายงานฯ

เงินเงิน

ถูกตอง ไมถูกตองไมถูกตอง

-นําเงินเขาตู   

-ลงลายมือชื่อ

ในรายงานฯ

-รวมกับ จนท.       

การเงินบันทึกเงิน

ที่ตรวจนับได      

-ลงลายมือชื่อ        

รวมกับจนท.      

การเงินในรายงานฯ

-นําเงินเขาตู          
รายงานฯ

รายงานฯ

รายงานฯรายงานฯ

รายงานฯ

เงิน
รายงานฯ

* รายงานฯ = รายงานเงินคงเหลือประจําวัน



การนําเงนิสงคลัง



กําหนดเวลานําเงินสงหรือนําฝากคลัง

ของสวนราชการผูเบิก

    1. เช็ค

   - วันที่ไดรับ  หรืออยางชาภายในวันทําการ
ถัดไป

    2. เงินรายไดแผนดิน

   -  เกินหมื่นบาทนําสงโดยดวนไมเกิน 3 วัน
ทําการ



กําหนดเวลานําเงินสงหรือฝากคลัง

ของสวนราชการผูเบิก

    3. เงินเบิกเกินสงคืนหรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน

- ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันไดรับเงินจากคลัง      
หรือไดรับเงินคืน

    4. เงินนอกงบประมาณ

- อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

    5. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลังเพื่อรอการจาย

- ภายใน 15 วัน นับจากวันรับเงินจากคลัง

(ตอ)



สวนราชการ  สาขาธนาคารกรุงไทย

กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง

 ระบบ GFMIS

บันทึกขอมูล

การนําสง

จัดทํา pay-in slip ที่มี barcode เพื่อนําฝากเงินสด/เช็ค

เขาบัญชีกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลัง

1

เขาระบบ GFMIS 
เพื่อผานรายการและ

กระทบยอดการนําสง

บันทึกขอมูลและโอน

เงินที่รับฝากไปรวมที่

สาขานานาเหนือ  / 

สิ้นวันโอนเงินเขา TR 
1* ที่ ธปท. และ 
ธปท. สงขอมูลเขา

ระบบ GFMIS

* TR1 : บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1

4

5

2

รับฝาก บันทึกขอมูล 

และคืนสําเนา

pay-in slip  + 

deposit slip

3



สวัสดีคะ


