ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ
การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ การจ่าย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“หน่ วยเบิกจ่าย” หมายความว่า สานัก บริหารกลาง หรือสานักที่รับผิดชอบการดาเนิน การ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
“หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง หรือผู้อานวยการสานัก
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ านการเงิน การบั ญ ชี การงบประมาณ และการพั ส ดุ ของส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือตาแหน่งอื่นใดที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน
“เจ้า หน้า ที ่ก ารเงิน ” หมายความว่า ข้า ราชการส านั ก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชน
แห่งชาติผู้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่น
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
“เจ้าหน้ าที่ สานั กงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้ง แต่วัน ที่ 1 ตุล าคม ของปีห นึ่ง ถึง วัน ที่ ๓๐
กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ เงิน หรือ
เจ้าหนี้ตามข้อผูกพันหรือตามข้อกาหนดในกฎหมาย หรือระเบียบแล้ว
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน ของกระทรวงการคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้า ๑๓/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้สานักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐในนามสานักงาน แยกตามประเภทของเงิน
ดังนี้
(๑) บัญชีเงินฝากเงินงบประมาณ
(๒) บัญชีเงินฝากเงินนอกงบประมาณ
(๓) บัญชีเงินฝากนอกเหนือจาก (1) และ (2)
ข้อ ๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่มิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ให้สานักงาน
เก็ บรักษาเงิน งบประมาณนั้ น ไว้ สมทบเป็ น เงิน รายรับ เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่ อๆ ไป
โดยไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง
ข้อ ๘ ให้สานักงานมีเงินทดรองราชการไว้ใช้ตามจานวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๙ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้ นไปจ่าย และห้ามมิให้ขอเบิกเงิน
จนกว่าจะถึ งก าหนดหรือใกล้ จะถึงก าหนดจ่ าย เว้ น แต่ มี เหตุ จาเป็ น ที่ ต้อ งขอเบิ ก ล่ วงหน้ า บางส่ว น
เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ
เงินที่ขอเบิกเพื่อการใดให้นาไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนาไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้ทาได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้
การจ่ายเงิน หรือ ก่อหนี้ ผูกพั น นอกเหนื อจากวรรคหนึ่ ง ให้ เลขาธิการอนุ มัติ ต ามภารกิจของ
สานักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย
หากมีความจาเป็นไม่สามารถเบิก จากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้ขออนุมัติ เลขาธิการ
เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติในปีนั้น
ข้ อ ๑๒ ค่ าใช้ จ่ ายเงิ น งบกลาง ค่ าใช้ จ่ ายในการรั กษาพยาบาลข้ าราชการ หรื อรายการอื่ น
ที่กระทรวงการคลังกาหนด ถ้าค้างเบิกให้นามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ ของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจา
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อสานักงานได้รับแจ้งให้ชาระหนี้ และให้นามาเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับแจ้งให้ชาระหนี้
ข้อ ๑๔ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอานาจของเลขาธิการ

๓

หมวด ๒
การรับเงิน
ส่วนที่ ๑
หลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๑๕ ใบเสร็จรับ เงิน ให้ ใช้ต ามแบบที่ ส านั ก งานก าหนด และให้ มีส าเนาเย็บ ติด ไว้กั บ เล่ ม
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ว่าจัดพิมพ์
ขึ้ น จ านวนเท่ าใด ได้ จ่ ายไปเท่ า ใด เลขที่ ใดถึ งเลขที่ ใด และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ใดไปด าเนิ น การจั ด เก็ บ เงิน
เมื่อวันเดือนปีใด
ข้อ ๑๗ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชาระ
เป็นประจาและมีจานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการรับชาระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ ๑๘ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงิน หรือชื่อผู้ชาระเงินในใบเสร็จรับเงิน หากลง
รายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจานวน แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับ
การขีดฆ่านั้นไว้ หรือให้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
การเลิกใช้หรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ให้ขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ หรือให้ประทับ
คาว่า “ยกเลิก” ด้วยตรายางสีแดงไว้ในใบเสร็จรับเงินนั้น และให้คงใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้หรือ
ยกเลิกนั้นติดไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงินในเล่มเพื่อการตรวจสอบ
กรณี ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ช ารุ ด จนไม่ อ าจใช้ เป็ น หลั ก ฐานได้ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง เลขาธิการ และทาหนังสือแจ้งเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ชารุด
จนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้นั้นให้ส่วนราชการภายในสานักงานทราบ เพื่อป้องกันการนาใบเสร็จรับเงินนั้น
มาเป็นหลักฐานในการรับหรือเบิกเงินทางราชการต่อไป
กรณี ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สู ญ หาย ให้ ด าเนิ น การร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งานสอบสวนทั น ที ที่ ท ราบว่ า
ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และดาเนินการตามวรรคสาม
ข้ อ ๑๙ 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 ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ได้ใช้
ให้ ค งติด ไว้กั บ เล่ ม แต่ให้ ป รุ เจาะรู หรือ ประทั บ ตราเลิ กใช้ เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ สั งเกตมิ ให้ น ามาใช้ รับ เงิน
ได้อีกต่อไป
ข้อ ๒๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรายงานเลขาธิการทราบว่ามีใบเสร็จรับเงิน
อยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ ใด อย่างช้า
ไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
ข้ อ ๒๑ ให้ ห น่ วยเบิ กจ่ ายเก็ บรั กษาส าเนาใบเสร็ จรั บ เงิ นซึ่ ง ส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญ หายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ต รวจสอบแล้วให้เก็บไว้
อย่างเอกสารธรรมดาได้

๔

ส่วนที่ ๒
วิธีการรับเงิน
ข้ อ ๒๒ การรับเงิน ให้ รั บเป็ นเงินสด หรือโอนเงินเข้ าบั ญ ชี ธนาคารในนามส านั กงาน เว้น แต่
การรับเป็ นเช็ค ดร๊าฟต์ ตราสารอย่างอื่น หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นใด ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
การรั บ เงิ น ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ วยเบิ ก จ่ ายออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่
ผู้ชาระเงินทุกครั้ง เว้น แต่การรับเงิน ตามคาขอเบิกเงินจากคลัง การรับเงินดอกเบี้ ยเงินฝากธนาคาร
และการรับเงินที่มีเอกสารของสานักงานระบุจานวนเงินที่ชาระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรั บเงิน
โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจานวนที่รับจ่ายในลักษณะเดียวกับใบเสร็จรับเงิน
ข้อ ๒๓ ให้หน่วยเบิกจ่ายบันทึกบัญชีสาหรับเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ได้รับเงินนั้น
ในกรณี ที่ มี การรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิ ด บั ญชี ส าหรับวันนั้ นแล้ ว ให้ ออกใบเสร็จรับเงิน
ในวันดังกล่าว และบันทึกการรับเงินในบัญชีดังกล่าวในวันทาการถัดไป
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินรับประเภทนั้ น
ตามสาเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้ โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับ
ตามใบเสร็ จ เลขที่ ใด ถึ งเลขที่ ใด จ านวนเงิน รวมรั บ ทั้ งสิ้ น เท่ าใด ไว้ด้ านหลั งส าเนาใบเสร็ จ รับ เงิ น
ฉบับสุดท้าย
ข้ อ ๒๔ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในระหว่ างวั น ให้ เจ้ าหน้ าที่ ก ารเงิ น ผู้ มี ห น้ าที่ รั บ ช าระเงิ น ของ
หน่วยเบิกจ่าย นาเงินสด เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ไปฝากธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ตามข้อ ๖
ก่อนธนาคารปิดเวลาทาการ โดยให้แยกบัญชีตามประเภทของเงินที่ได้รับ
ข้อ ๒๕ ก่อนสิ้นวันทาการ ให้เจ้าหน้าที่ การเงิน จัดทาใบสรุปการรับเงินตามแบบที่สานักงาน
กาหนด และตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินที่ได้รับกับสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่น
ที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินและฝากเงิน และรายการบันทึกบัญชี
หมวด ๓
การจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๑
หลักฐานการจ่ายเงิน
ข้ อ ๒๖ ให้ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ สั่ งอนุ มั ติ การจ่ ายเงินพร้ อมกั บลงลายมื อชื่ อในหลั กฐานการจ่ าย
หรือหลักฐานการขอรับชาระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินของสานักงาน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้
หรือรายงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่สานักงาน
กาหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
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ข้อ ๒๘ ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และลงวันเดือนปี
ที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ ทั้งนี้ หากเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๒๙ การจ่ ายเงิน จะต้ อ งมี หลักฐานการจ่ายไว้เพื่ อประโยชน์ ในการตรวจสอบและจะต้อง
มีการบันทึกรายการจ่ายเงินในบัญชีภายในวันที่จ่ายเงิน
ข้อ ๓๐ กรณีที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน
เรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
ข้อ ๓๑ เจ้าหน้าที่สานักงานหรือผู้รับบานาญที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองนอกเหนือจาก
การโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้
โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่สานักงานกาหนด
การจ่ายเงิน นอกเหนื อ จากการโอนเข้ าบั ญ ชี ธนาคารหรือจ่ ายเงิน ผ่ านระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะทาหนังสือ
มอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้
การจ่ายเงิน ในกรณี ที่ มี การโอนสิท ธิเรียกร้อง ให้ น าหลัก เกณฑ์ ท่ี ก ระทรวงการคลังกาหนด
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๒ หลั ก ฐานการจ่ า ยที่ เป็ น ใบเสร็ จ รั บ เงิน ซึ่ ง ผู้ รั บ เงิน ออกให้ อ ย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ร ายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผูร้ ับเงิน
(๒) วันเดือนปีที่รบั เงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รบั เงิน
ข้อ ๓๓ กรณีเจ้าหน้าที่สานักงานจ่ายเงินรายการใดซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
หรือใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓2 หรือการจ่ายเงินในต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของประเทศนั้น ๆ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้จ่ายเงินนั้นทาใบรับรองการจ่ายเงิน
โดยระบุ ว่าเป็ น การจ่ายเงิน ค่ าอะไร วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน จานวนที่ จ่าย และให้ลงลายมื อชื่อรับ รอง
การจ่ายไว้ด้วย
ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นอย่างอื่น ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ชาระเงิน
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้แนบหลักฐานนั้นไปพร้อมกับใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงิน
ข้อ ๓๔ ในกรณี หลักฐานการจ่ายสูญหายหรือชารุดจนไม่อาจใช้เป็ นหลักฐานได้ก่อนการเบิ ก
จ่ายเงิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ถ้าใบเสร็จรับเงินสูญหายหรือชารุ ดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ ให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งผู้รับเงินรับรองแล้วแทนได้
(๒) ถ้ าใบส าคั ญ รับ เงิน สู ญ หายหรื อช ารุด จนไม่ อาจใช้ เป็ น หลั ก ฐานได้ ห รือ ไม่ อาจขอส าเนา
ใบเสร็ จรั บ เงิ น ตาม (๑) แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ผู้ จ่ า ยเงิน ท าใบรั บ รองการจ่ า ยเงิ น โดยชี้ แ จงเหตุ ผ ลและ
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พฤติก ารณ์ ที่ ห ลั ก ฐานการจ่ายสู ญ หายหรือ ชารุด จนไม่ อ าจใช้ เป็ น หลั กฐานได้ หรือ ไม่ อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้พร้อมคารับรองว่ายังไม่เคยนาหลักฐานการจ่ายมาเบิกจ่ายและถ้าหากค้นพบภายหลัง
ก็จะไม่นามาเบิกจ่ายอีก เสนอต่อ เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้
รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานการจ่ายได้
ข้ อ ๓๕ กรณี ห ลั กฐานการจ่ ายสู ญ หายหรื อช ารุ ด จนไม่ อาจใช้ เป็ น หลั ก ฐานได้ ภ ายหลั งจาก
การเบิ ก จ่ ายเงิ น และส านั กงานการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น ยั งมิ ได้ ท าการตรวจสอบ ให้ เลขาธิ การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่เอกสารสูญหายหรือชารุดจนไม่อาจ
ใช้เป็นหลักฐานได้
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หากพบว่าเกิด การทุจริต ในการเบิ กจ่ายเงิน ให้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงรายงานเลขาธิการเพื่อดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าเอกสารสูญหายหรือชารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ได้
เกิดจากการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเอกสารนั้นเป็นหลักฐานการจ่าย ให้ใช้สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารซึ่งผู้รับเงินรับรอง
แทนได้ ถ้ าไม่ อาจขอสาเนาหรือ ภาพถ่ ายเอกสารดั งกล่ าวได้ ให้ ผู้จ่ ายเงิน ท าใบรับ รองการจ่ ายเงิน
โดยชี้แจงเหตุผลและพฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือชารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ และไม่อาจ
ขอสาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ เสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และ
เมื่อมีการอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานได้
(๒) กรณี เป็น เอกสารอื่น ที่ไม่ใช่ห ลักฐานการจ่าย ให้ใช้สาเนาหรือ ภาพถ่ ายเอกสารนั้น ก่อ น
หากไม่อาจขอสาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ และมีเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจขอสาเนาหรือภาพถ่าย
เอกสารได้ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมายพิ จารณาอนุ มัติให้ใช้เอกสารอื่ นที่ มีสาระสาคั ญ
ที่จะสามารถนามาใช้เป็นหลักฐานการจ่ายแทนเอกสารที่สูญหายหรือชารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐาน
การจ่ายนั้นได้
(๓) การอนุมัติให้ใช้สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นแทนต้นฉบับเอกสารที่สูญหาย
หรือชารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ตาม (๑) และ (๒) นั้น ให้กระทาได้เมื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษา
หรือดู แลเอกสารด าเนิ นการแจ้ งความต่ อ พนั กงานสอบสวน ในการแจ้ งความ ให้ แสดงถึ งสาเหตุ และ
พฤติการณ์ ที่ เอกสารนั้ นสู ญหายหรือ ชารุด จนไม่อ าจใช้เป็น หลัก ฐานการจ่า ยได้ และให้มีร ายงาน
ประจาวันรับแจ้งของพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานประกอบด้วย
ข้อ ๓๖ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่า
แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
ข้ อ ๓๗ ให้ ห น่ ว ยเบิ ก จ่ ายเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการจ่ ายที่ ยั งไม่ ได้ ต รวจสอบไว้ ในที่ ป ลอดภั ย
อย่าให้สูญหายหรือชารุดได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา
ส่วนที่ ๒
วิธีการจ่ายเงิน
ข้อ ๓๘ ในการจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
(๑) การจ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด
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(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่สานักงานหรือผู้รับบานาญ
เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงิน ตามวรรคหนึ่ง สานักงานจะจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ด้วยวิธีอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๓๙ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การจ่า ยเงิน ให้แ ก่เ จ้า หนี ้ห รือ ผู ้ม ีส ิท ธิรับ เงิน ในกรณีซื ้อ ทรัพ ย์ส ิน จ้า งท าของ หรือ
เช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก
และขีดคร่อมด้วย
(๒) การจ่ า ยเงิน ให้ แ ก่ เจ้ าหนี้ ห รือ ผู้ มี สิ ท ธิรั บ เงิน นอกจากกรณี ต าม (๑) ให้ อ อกเช็ ค สั่ งจ่ า ย
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้
(๓) ในกรณี สั่งจ่ายเงิน เพื่ อขอรับ เงิน สดมาจ่าย ให้ อ อกเช็ คสั่ งจ่ ายในนามเจ้ าหน้ าที่ ก ารเงิน
ของหน่วยเบิกจ่าย และขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
ห้ า มลงลายมื อ ชื่ อ สั่ ง จ่ า ยในเช็ ค ไว้ ล่ ว งหน้ า โดยยั ง มิ ได้ มี ก ารเขี ย นหรื อ พิ ม พ์ ชื่ อ ผู้ รั บ เงิ น
วันที่ที่ออกเช็คและจานวนเงินที่สั่งจ่าย
ข้อ ๔๐ การเขี ยนหรือพิ ม พ์ จานวนเงิน ในเช็ ค ที่ เป็ น ตั วเลขและตั วอั ก ษร ให้ เขี ยนหรือพิ ม พ์
ให้ชิดเส้น และชิดคาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่ให้มีช่องว่าง
ที่จ ะเขี ยนหรือพิ ม พ์ จ านวนเงินเพิ่ มเติมได้ และให้ ขีดเส้นตรงหลั งชื่อสกุลหรือชื่อผู้ รับเงินจนชิดค าว่า
“หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้
ข้อ ๔๑ การใช้เช็ค ให้เรียงตามลาดับเลขที่ในสมุดเช็ค เช็คฉบับใดเขียนหรือพิมพ์ผิดและต้องการ
ยกเลิก ให้ขีดฆ่า แล้วเขียนคาว่ายกเลิก หรือประทับตรายกเลิกในตัวเช็ค แล้วนาเช็คฉบับที่ยกเลิกมาติดไว้
กับต้นขั้วเช็คเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ยกเลิกเช็คฉบับนั้น
ข้อ ๔๒ ให้ทาทะเบียนจ่ายเช็คตามแบบที่สานักงานกาหนด เพื่อควบคุมการจ่ายเช็คทุกฉบับ
ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้ทา
การหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ และดาเนินการนาส่งกรมสรรพากรตามเวลาที่กาหนด
ข้อ ๔๔ เงิน ค้างเบิก ข้ามปีงบประมาณก่อ นปีง บประมาณปัจจุบัน หนึ่ง ปี ให้ห น่วยเบิกจ่า ย
รายงานข้อเท็จจริงสรุปโดยชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
ที่เกิดค่าใช้จ่าย หรือภายในปีงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ พร้อมทั้งแนบสาเนาหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน
หรือ ส าเนาเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อ งต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบและรั บ รอง
ยอดค่าใช้จ่ายค้างเบิกของปีงบประมาณก่อนว่ามียอดค้างเบิกไม่เกินและเพียงพอที่จะนามาเบิกค่าใช้จ่าย
ค้างเบิกในงบประมาณปีปัจจุบันได้ เพื่อเสนอเลขาธิการอนุมัติ
ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งเบิ ก ข้ า มปี ต ามวรรคหนึ่ งจะต้ อ งไม่ สู ง กว่ างบประมาณที่ ได้ รั บ แต่ ละรายการ
ของปีปัจจุบันที่ขอเบิก
ข้อ ๔๕ การจ่า ยเงิน เดือ นหรือ เงิน อื่น ใดให้แ ก่ป ระธานกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สานักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่น
จากสานักงาน ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนตามที่ได้แจ้งไว้กับ
สานักงาน หรือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ ๔๖ ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดทาทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเช็คที่มีอยู่ทั้งหมดตามแบบที่สานักงาน
กาหนด และเก็บรักษาเช็คกับต้นขั้วเช็คซึ่งยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือชารุด
ได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ส่วนที่ ๓
การจ่ายเงินยืม
ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินยืม จะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงินตามแบบที่สานักงาน
กาหนด และผู้มีอานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น
ข้อ ๔๘ ให้เลขาธิการหรือผูท้ ี่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินยืม
ข้อ ๔๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่
จาเป็นและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินครั้งใหม่ในเมื่อผู้ยืมยังมิได้ชาระคืนเงินยืมครั้งเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ข้ อ ๕๐ การยื ม เงิ น ของผู้ ยื ม ที่ ไ ม่ มี เงิ น ใด ๆ ที่ ส านั ก งานจะหั ก ส่ ง ใช้ คื น เงิ น ยื ม ได้ ให้ ผู้ ยื ม
นาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทาสัญญาวางหลักทรัพย์ หรือให้ข้าราชการสานักงานทาสัญญา
ค้าประกันไว้ต่อสานักงาน
ข้ อ ๕๑ สั ญ ญาการยื ม เงิน ให้ จั ด ท าขึ้ น สองฉบั บ เมื่ อ ผู้ ยื ม ได้ รั บ เงิน ตามสั ญ ญาการยื ม แล้ ว
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้
เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ ทั้งนี้ หากเป็นการจ่ายเงินยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมจากเงินงบประมาณ ให้กระทาได้เฉพาะรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
(๑) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(๒) รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าบริการไปรษณีย์
ข้อ ๕๓ กรณี ที่ต้องจ่ายเงิน ยืม สาหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปั จจุบั น ไปถึ งปี งบประมาณถั ด ไป ให้ เบิ ก เงิน ยืม งบประมาณในปี ปั จจุบั น โดยให้ ถื อว่าเป็ น รายจ่ าย
ของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่
(๒) สาหรับกรณีอื่น ๆ นอกจาก (๑) ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
ข้อ ๕๔ การจ่ายเงินยืมจากเงินรายรับประเภทอื่น ให้กระทาได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของเงินรายรับประเภทนั้น
ข้ อ ๕๕ การจ่ ายเงิ น ยื มเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจั กร ให้ จ่ ายได้
สาหรับระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน หากจาเป็นต้องจ่ายเกินกว่ากาหนดเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ
ข้อ ๕๖ ผู้ยืมจะต้องใช้เงินยืมตามที่ระบุไว้ในรายการและวัตถุประสงค์ในสัญญาการยืมเงินเท่านัน้
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ข้อ ๕๗ ให้ ผู้ ยื ม ส่ งหลั ก ฐานการจ่า ยที่ ถู ก ต้ อ งและหรือ เงิน เหลื อ จ่า ย (ถ้ า มี ) ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง
(๒) การยืมเงินไปเพื่ อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม การสั มมนา หรือที่ มี ชื่อเรียก
เป็ นอย่ างอื่ น ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ให้ ส่ งแก่ หน่ วยเบิ กจ่ ายผู้ ให้ ยื มภายในสามสิ บวันนั บจาก
วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง
(๓) การยืมเงินเพื่อใช้ในราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมภายใน
สามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน
ในกรณีผู้ยืมได้รับเงินแล้ว แต่ปรากฏว่าเหตุอันต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงินระงับไป
ให้ผู้ยืมนาเงินยืมทั้งจานวนที่ได้รับส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมทันทีในโอกาสแรก
ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว ภายหลังมีเหตุต้องทักท้วง ให้ เจ้าหน้าที่ การเงิน
แจ้งข้ อทั ก ท้ว งให้ ผู้ ยืม ทราบโดยเร็ว แล้วให้ ผู้ยืม ปฏิ บั ติต ามข้อ ทั กท้ วงภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ จากวัน ที่
รับทราบข้อทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามข้อทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ
ก็ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๕๙ เมื่ อผู้ยื มส่ งหลัก ฐานการจ่ายและเงิน เหลือ จ่าย (ถ้ ามี ) ให้ เจ้ าหน้ าที่ การเงิน ผู้รับ คื น
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมทั้งออกใบรับใบสาคัญและใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ตามแบบ
ที่สานักงานกาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมนั้น
เรียกให้ ชดใช้เงิน ยืมตามเงื่อนไขในสัญ ญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบกาหนด
กรณี ผู้ ยื ม ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ได้ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยผู้ ใ ห้ ยื ม นั้ น รายงาน
ให้เลขาธิการทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป
ข้อ ๖๑ ให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชาระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้น
ไว้ในทีป่ ลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือชารุด ได้ และเมื่อผู้ยืมได้ชาระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษา
เช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย
หมวด ๔
การเก็บรักษาเงิน
ส่วนที่ ๑
สถานทีเ่ ก็บเงิน
ข้อ ๖๒ ให้สานักงานจัดให้มีตู้นิรภัยสาหรับเก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงินของสานักงาน
ไว้ที่หน่วยเบิกจ่ายและตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในหน่วยเบิกจ่ายนั้น
ข้อ ๖๓ ตู้นิรภัย ให้มีกุญแจพร้อมรหัสสองชุด แต่ละชุดให้มีลูกกุญแจสองดอก โดยแต่ละดอก
ต้องมีลักษณะต่างกัน

๑๐

ข้อ ๖๔ การเก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยพร้อมรหัส ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจพร้อมรหัสไว้ชุดหนึ่ง
(๒) กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจคนละหนึ่งดอกพร้อมรหัสไว้อีกชุดหนึ่ง
การเก็บรหัสตาม (๑) ให้บรรจุรหัสใส่ซองปิดผนึกและเก็บรักษาไว้พร้อมกับลูกกุญแจ
ส่วนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๖๕ ให้เลขาธิการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินประจาหน่วยเบิกจ่าย
อย่ างน้ อ ยสามคน และกรรมการเก็ บ รักษาเงิน ส ารองในจ านวนเท่ ากั น เพื่ อท าหน้ าที่ เป็ น กรรมการ
เก็บรักษาเงินในกรณีกรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินสารองจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจาก็ได้
ข้อ ๖๖ ให้ ก รรมการเก็บ รัก ษาเงิน สองคนถื อลู กกุ ญ แจตู้ นิ รภั ย คนละดอก และให้ กรรมการ
เก็บรักษาเงินที่เหลืออีกหนึ่งคนเก็บรักษารหัส ทั้งนี้ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนมีหน้าที่ลงลายมือชื่อ
บนกระดาษปิดทับตู้นิรภัย
ในกรณี ที่ มี ห้ อ งมั่ น คงหรื อ กรงเหล็ ก การถื อ ลู ก กุ ญ แจห้ อ งมั่ น คงหรื อ กรงเหล็ ก ให้ ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับการถือลูกกุญแจตู้นิรภัยโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส่งมอบลูกกุญแจแก่กรรมการ
เก็บรักษาเงินสารอง พร้อมบันทึกการส่งมอบและรับมอบ และลงลายมือชื่อไว้
ข้ อ ๖๘ ให้ ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิน และกรรมการเก็ บ รัก ษาเงิน ส ารองตรวจนั บ ตั วเงิน และ
เอกสารแทนตัวเงิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน พร้อมกับ
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินสารองทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันนั้นด้วย
ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินสารองมอบลูกกุญแจให้บุคคลอื่นทาหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทน เว้นแต่เป็น กรณี การมอบลูกกุญแจให้กับกรรมการเก็บรักษาเงินสารอง
ตามข้อ ๖๗
ข้อ ๖๙ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินสารองต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้
ในที่ปลอดภัย ไม่ให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนาไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย
หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานเลขาธิการทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน
ส่วนที่ ๓
วิธีการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๗๐ ให้ เจ้าหน้ าที่ การเงินของหน่วยเบิกจ่ายจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันตามแบบ
ที่สานักงานกาหนดเป็นประจาทุกวัน
ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน จะไม่ทารายงานเงินคงเหลือประจาวันสาหรับวันนั้นก็ได้
แต่ให้ ห มายเหตุไว้ในรายงานเงิน คงเหลือ ประจ าวัน ที่ มีก ารรับ จ่ายเงิน ของวันถั ด ไปให้ ท ราบด้ว ย ว่า
มีวันใดบ้างที่ผ่านมาไม่มีรายการรับจ่ายเงิน

๑๑

ข้อ ๗๑ เมื่อสิ้น เวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ การเงิน นาเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน ส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้ ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิน ร่ ว มกั น ตรวจสอบตั ว เงิ น และเอกสารแทนตั ว เงิ น กั บ รายงาน
เงิน คงเหลือประจาวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ การเงินนาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้ อ ๗๒ เมื่ อ กรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในรายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น แล้ ว
ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเสนอเลขาธิการเพื่อทราบ
ข้ อ ๗๓ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า เงิน ที่ ได้ รั บ มอบให้ เก็ บ รั ก ษาไม่ ต รงกั บ จ านวนเงิ น ซึ่ งแสดงไว้
ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่ การเงินผู้นาส่งร่วมกันบันทึก
จานวนเงินที่ตรวจนับได้ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงิน
ทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นาส่ง แล้วนาเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นริ ภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๗๔ เมื่อนาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ใส่กุญ แจตู้นิรภัยให้เรียบร้อย แล้ว ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรัก ษาเงินแต่ละคนบนกระดาษปิด ทับ
เพื่อปิดบนตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับจะต้องถูกทาลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย
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
ของกรรมการเก็บรักษาเงินจะกระทาที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้
ข้อ ๗๕ ในวัน ท าการถั ด ไป หากจะต้อ งน าเงิน ออกจ่าย ให้ กรรมการเก็ บ รักษาเงิน มอบเงิน
ที่ เก็ บ รั ก ษาทั้ งหมดให้ เจ้ าหน้ าที่ การเงิ น ของหน่ วยเบิ กจ่ ายรั บ ไปจ่ าย โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ การเงิ น ของ
หน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินไปจ่าย
ข้อ ๗๖ การเปิ ด ประตู ห้ อ งมั่ น คง ประตู ก รงเหล็ ก หรือ ตู้ นิ ร ภั ย ให้ ก รรมการเก็ บ รัก ษาเงิน
ตรวจกุญ แจ และลายมื อชื่อบนแผ่ นกระดาษปิ ดทั บของกรรมการเก็บรักษาเงิน เมื่อปรากฏว่าอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้
หากปรากฏว่าแผ่น กระดาษปิ ด ทับของกรรมการเก็บรักษาเงิน อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือ
มีพฤติการณ์อื่นใดที่ผิดปกติและสงสัยว่าจะมีการทุจริต ให้รายงานให้เลขาธิการทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
หมวด ๕
การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ข้อ ๗๗ กรณีท่ีสานักงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้ น ไป หรื อ ตามจ านวนที่ ก ระทรวงการคลั งก าหนด และไม่ ส ามารถเบิ ก เงิ น ไปช าระหนี้ ได้ ทั น สิ้ น
ปีงบประมาณ ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อเลขาธิการอีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป
หากสานั กงานยังไม่ สามารถเบิ กจ่ายเงิน ได้ทัน ภายในระยะเวลาที่ ขอกัน เงิน ไว้เบิ กเหลื่อมปี
แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อเลขาธิการได้อีกครั้งละ

๑๒

ไม่เกินหกเดือน รวมแล้วไม่เกินสองปีงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๗๘ กรณีที่สานักงานไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้เงินต่อไป ให้สานักงาน
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี แล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๗๙ ให้สานักงานยื่นขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ไม่เกินวันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น
ส่วนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ยื่นขอก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขอขยายเวลา
ไว้เดิม พร้อมทัง้ ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
หมวด ๖
การจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
ข้อ ๘๐ ให้สานักงานจัดให้มีการบันทึกบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญ ชีที่กระทรวงการคลัง
กาหนดโดยอนุโลม
ข้อ ๘๑ ให้ เลขาธิการเสนอรายงานการเงิน ประจาปี ของสานักงานต่อคณะกรรมการภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณเพื่อทราบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๒ การใดที่ได้ดาเนินการไปก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ข้ อ ๘๓ บรรดาระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ หรื อวิ ธี ปฏิ บั ติ ซึ่ งมี ผลใช้ บั งคั บก่ อนระเบี ยบนี้ ใช้ บั งคั บ
คงให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัส ติงสมิตร
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