
โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจา่ยเงิน 
ของมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา 

หัวข้อเร่ือง “แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน” 
 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ   
รองผู้ว่าการผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



พระบรมราโชวาท 
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พระบิดา 
แห่งการตรวจเงินแผ่นดินไทย 

พระเสโทหลัง่ไหล.....เพ่ือใครกนั   

เราทุกท่าน.....จะน่ิงดูอยู่ไดฤ้า.....! 



ขอบเขตเนื้อหาการบรรยาย 

   ส่วนที่ 1)  สิ่งท่ีน่าจะรู้ การเป็นข้าราชการที่ดี 
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   ส่วนท่ี 2)  ส่ิงท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 

   ส่วนท่ี 3)  ส่ิงที่จ าเป็นต้องรู้  ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 



พระบรมราโชวาท 

เนือ่งในวนัขา้ราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ส่วนที่ 1)  สิ่งท่ีน่าจะรู้ การเป็นข้าราชการที่ดี 



คุณลักษณะทีด่ีของข้าราชการยคุใหม ่

คุณลักษณะพืน้ฐานของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า 

ข้าราชการ
มืออาชีพ 

ข้าราชการ    
ทีม่ีจริยธรรม 

ข้าราชการ    
ที ่มี         

จิตสาธารณะ 

Professionalism 

Ethical Value 

Public Ethos 

   ส่วนท่ี 1)  ส่ิงที่น่าจะรู้ การเป็นข้าราชการที่ดี 

https://www.mindtools.com/pages/article/professionalism.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/professionalism.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/professionalism.htm


การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) 

ประโยชน์ส่วนตน 
(Private Interest) 

ประโยชน์ส่วนรวม  
หรือ ประโยชน์สาธารณะ 

(Private Interest) 

การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ           
ในสถานะเอกชน ได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่าง ๆ            

เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครวั เครือญาติ  พวกพ้อง หรือ        
ของกลุ่มในสังคมที่มีสัมพนัธ์กนัในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น การประกอบ

อาชีพ เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธรุกิจ 

การที่บุคคลใด ๆ  ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กระท าการ   
ใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบติัหน้าที่อนัเปน็การด าเนินการในอีก
ส่วนหนึ่งที่แยกออกจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของ
เอกชน การกระท าการใด ๆ  ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจงึมี

วัตถุประสงคห์รอืมเีปา้หมายเพื่อประโยชนส์่วนรวม 

   ส่วนที่ 1)  สิ่งท่ีน่าจะรู้ การเป็นข้าราชการที่ดี 



วิธีคิดแยกแยะระหวา่ง “ประโยชน์สว่นตน” กับ “ประโยชนส์่วนรวม” 

   ส่วนที่ 1)  สิ่งท่ีน่าจะรู้ การเป็นข้าราชการที่ดี 



   ส่วนที่ 1)  สิ่งท่ีน่าจะรู้ การเป็นข้าราชการที่ดี 



   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 
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1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561  

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

3. พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มาตรา 7) 

5.   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  
     (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560) 

6.   พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

4.   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  



พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

สตง. ตรวจสอบใคร 
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   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ถือเป็น หน่วยรับตรวจตาม (6) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
  

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 
สตง. ตรวจสอบอะไร 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

มาตรา 4 ค านิยาม 
    ตรวจเงินแผ่นดิน หมายความว่า “ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับ
ตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้
ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
ผลประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออ านาจ
ใช้จ่ายของหน่วยรบัตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ ...” 
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   ส่วนท่ี 2)  ส่ิงท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



สตง. ตรวจสอบอยา่งไร 
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พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



ลักษณะการตรวจสอบของ สตง. 
Financial Audit  (FA) 1 

• เพ่ือแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ นโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่  

Compliance Audit  (CA) 2 
• เพ่ือแสดงความเห็นว่าการรับ การจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของหน่วยรับตรวจหรือที่

อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 

Performance Audit  (PA) 3  

• เพ่ือแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



กรณีที่ไมเ่กีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงั 

  มาตรา 85  
  ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบปรากฏวา่มขี้อบกพรอ่งเนื่องจากเจ้าหนา้ทีข่อง
หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
แบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะใหผู้ร้ับตรวจทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข และควบคุมหรือก ากับมิให้
เกิดข้อบกพรอ่งขึ้นอกี แต่ผู้ว่าการตอ้งรับฟงัค าชี้แจงและเหตุผลหรอืความจ าเป็น
ของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย  
   16 

การแจง้ผลการตรวจสอบ 

   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



การแจง้ผลการตรวจสอบ 

กรณีที่ไมเ่กีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงั 

  มาตรา 85 วรรคสอง 
  ในกรณีตามวรรคหนึง่ ถ้าก่อใหเ้กดิความเสียหายแกร่ัฐหรือหน่วยรับตรวจ
ที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้      
ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับ
ตรวจหรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการเป็น
ประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ  
   

17 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



การแจง้ผลการตรวจสอบ 

กรณีที่ไมเ่กีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงั 

  มาตรา 85 วรรคสาม 
  ในกรณทีี่ผลการตรวจสอบประกอบกบัค าชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือ การปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
หรือประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรงุแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรฐัมนตร ีหรือ แบบแผนการปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนั้น การด าเนินการของหน่วยรับตรวจที่
บกพร่องให้เป็นอันพับไป เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

มาตรา 93 

      มาตรา 93 ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าท่ี
ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอ านาจตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น 
บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและ
หลักฐานอื่นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 
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สุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ด าเนินการตามนโยบายรัฐ คุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ 
ป้องกันความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐ 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่หน่วย
รับตรวจช้ีแจงเหตุผลและพยานหลักฐาน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยเท่ียงธรรม  
เป็นกลางและปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุ้ลพินิจ 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



การแจง้ผลการตรวจสอบ 

กรณีที่เกีย่วกบักฎหมายวา่ด้วยวนิัยการเงินการคลงั 

 มาตรา 95  
 ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หาก
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
หรือหน่วยรับตรวจ ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อก ากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่อง
อีกก็ได้  
 ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป และให้น าความในมาตรา 88 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



การแจง้ผลการตรวจสอบ 

กรณีที่เกีย่วกบักฎหมายวา่ด้วยวนิัยการเงินการคลงั 

 มาตรา 95 (ต่อ) 
 ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ
หน่วยรับตรวจ หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือด าเนินการทางวินัยแล้วแต่กรณี และเม่ือผู้รับตรวจ
ด าเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 
 ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอัน
สมควร ผู้ว่าการจะแจ้งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้  
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

มาตรา 98 

      มาตรา 98 โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้  
(1)   ภาคทัณฑ์  
(2)   ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน  
(3)   ปรับทางปกครอง  
   ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูก
ลงโทษมิได้  
   ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึงความร้ายแรง    
แห่งพฤติกรรมท่ีกระท าผิดและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท านั้น 
 

23 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 

มาตรา 100 ข้อยกเวน้โทษทางปกครอง 

มาตรา 100  
 ผู้รับตรวจหรอืเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยรบัตรวจผู้ใดกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้ เพราะต้องปฏบิตัติามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานว่า 
ผู้รับตรวจหรอื เจ้าหน้าที่ของหนว่ยรบัตรวจผู้นัน้ได้โต้แย้งหรือคัดค้านค าสั่งนั้นไว้แล้ว 
ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครอง ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 
โครงสรา้ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลงั 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

มาตรา 4 หน่วยงานของรัฐ 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกจิ 

หน่วยงานของรัฐสภาและศาล 

องค์การมหาชน 

ทุนหมุนเวยีน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานของรัฐอืน่ตามที่กฎหมายก าหนด 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



มาตรา 4 ค านิยาม “เงินนอกงบประมาณ” 

บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่
ต้องน าส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้อง
น าส่งคลัง 
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พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



มาตรา 31 

 มาตรา 31  
 รายได้ ได้แก่ รายได้แผน่ดนิ และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บ หรือ ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้น าไปใช้จ่ายเพื่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ 
 รายได้แผ่นดิน ได้แก่ เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้      
เป็นกรรมสิทธ์ิ และต้องน าส่งคลัง ตามมาตรา 34 
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พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



มาตรา 34 

   มาตรา 34  
  บรรดาเงินที่หนว่ยงานของรฐัจดัเกบ็หรอืไดร้บัไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา 
หรือได้รับจากการใหใ้ช้ทรพัยส์นิหรอืเกบ็ดอกผลจากทรพัย์สนิของราชการใหน้ าสง่คลงั
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 
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พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

หลักพจิารณาการใช้จ่าย การเงินการคลงั 
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ความชอบด้วยกฎหมาย 
พิจารณาจาก ผู้อนุมัติมี

อ านาจโดยชอบในการอนุมัติ 

มีระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าส่ัง มติ ครม.  

อนุญาตให้เบิกจ่ายได้ 

2 1 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 
หมวด 3 วินัยการเงินการคลงั (รายจ่าย) 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

  มาตรา 37  
 หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็
แต่โดยอาศัยอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
 การก่อหนี้ผกูพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏบิติัหน้าที่หรือการด าเนินงานต้องเป็นไป
อย่างโปรง่ใส คุ้มคา่และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย 
ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของ
หน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

  มาตรา 38  
 

 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินมี
หน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืกฎ หรือตามที่
ได้รับอนุญาตให้จ่าย 
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ส่วนที่ 2 รายจา่ย 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

ส่วนที่ 2 รายจา่ย 

 มาตรา 39 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 
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   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตัิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

หมวด 4 การบญัช ีการรายงาน และการตรวจสอบ (มาตรา 68 - 79) 
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ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินที่
หน่วยงานของรัฐส่งให้ ภายใน 180 วัน 
นับแต่วันส้ินปีงบประมาณหรือที่ท า 
ความตกลงกับ กค. 

- การตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบ ให้ เป็ นไปต ามนโ ยบาย 
หลักเกณฑ์ และมาต รฐานที่  ค ต ง . 
ก าหนด 

 

หน่วยงานของรัฐ 
- น าส่งรายงานการเงินประจ าปีและรายงาน
ผลการตรวจสอบจาก สตง. ให้ กค ./ส านัก
งบประมาณ/กระทรวงเจ้าสังกัด 

- ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน และเผยแพร่ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

- ให้ด าเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. 

 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หน่วยงานของรัฐ 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 

ระเบียบ ข้อ 34 - 42 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

ระเบียบ ข้อ 43 - 60 

วิธีสอบราคา 
ระเบียบ ข้อ 61 – 73 

 

สินค้าไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองาน
บริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ 
ในระบบ e-Catalog 
 

• สินค้าไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e-
Catalog 

• มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
 

วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน 
เงื่อนไข  ต้องเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต     
ไม่สามารถใช้วิธี e-market หรือ e-bidding 

วงเง ิน 
- เกนิ 5 แสน แต่ไม ่เก ิน 5 ล้าน เสนอราคาโดยใบเสนอ
ราคา 
- วงเง ินเก ิน 5 ล้านบาท เสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 36 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
การบริหารพสัดุ 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

การแบง่ซื้อหรอืแบง่จา้ง 

ท่ีมา : ความเส่ียงและข้อควรระวังในการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (อธิวัฒน์ โยอาศรี) 
43 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

การแบง่ซื้อหรอืแบง่จา้ง 

ท่ีมา : ความเส่ียงและข้อควรระวังในการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (อธิวัฒน์ โยอาศรี) 

วิธกีารซือ้หรอืจา้ง 
เปลีย่นแปลงไป 

เช่น วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้างซึ่งจะต้อง
ด าเนินการโดยการ
เชิญชวนท่ัวไปแล้ว
ไปด าเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็น
ต้น 

อ านาจในการซือ้หรอืจา้ง 
เปลีย่นแปลงไป 

เช่น แบง่วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้งแลว้ วิธีการซือ้หรือจ ้างใน
แต่ละครั้ง ยังคงเป ็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่
อ านาจสั่งซ ื้อหรือสั่งจ ้าง ในแต่ละค รั้งเปลี ่ยนจากผู้มี
อ านาจเหนอืขึน้ไปชัน้หนึ่งมาเป ็นของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 
      ทั้งนี ้ การแบง่วงเงนิในการซือ้หรอืจา้งในครัง้เดียวกัน
ออกเปน็สว่นๆ ซึ่งมีผลท าใหก้ารซือ้หรอืจา้งเปลี ่ยนแปลง
ไปนี ้ หรือมีผลท าให้อ านาจในการสั่งซ ื้อหรือสั่งจ ้าง
เปลีย่นแปลงไปนี ้จะตอ้งพจิารณาในขณะทีเ่ริม่ด าเนนิการ
จ ัดซือ้หรือจดัจา้ง มิใช่พจิารณาจากผลของการด าเนนิการ 

ในครัง้เดยีวกนั 

ค  าวา่ “ในครั้งเดียวกัน” ตามนัยระเบ ียบฯ ข้อ 20 
วรรคหนึง่ นั้น ม ุ่งหมายถึง การจ ัดหาพ ัสดุควรจะ
จ ัดซือ้หรอืจดัจ ้างครั้งเดียว ดังนั้น กรณี การได้ร ับ
อนมุตัจิดัสรรเงนิงบประมาณในครัง้เดยีวกนั หากไม ่ม ี
เหตผุลประการใดทีท่  าใหห้นว่ยงานของรฐัไมส่ามารถ
ด าเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว  
     หนว่ยงานของรฐัจะตอ้งจดัซือ้หรอืจดัจา้งในครั้ง
เดียวกนั หากหนว่ยงานของรฐัไดแ้ยกการด าเนินการ
จนมผีลท าใหว้ธิกีารซือ้หรอืจา้งเปลีย่นแปลงไป หรือ
เพ ือ่ใหอ้  านาจสัง่ซ ือ้หรอืสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป กรณีนี้
จ ะเป ็นการด าเนินการที่ไม ่ชอบด้วยระเบ ียบฯ  

44 

   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

มาตรา 7 พระราชบญัญัตนิีม้ิใหใ้ช้บงัคบัแก ่  

         3) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
ให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา
ทั้งนี้ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
        6) การจดัซื้อจดัจา้งของสถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถานพยาบาล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงิน
บริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 
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   ส่วนท่ี 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



หลักธรรมาภบิาล 

 พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี เน้นให้ทุกส่วนราชการบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือเงินนอก
งบประมาณ การบริหารจัดการพัสดุต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
ประกาศสัง่การที่เกี่ยวขอ้ง อีกทั้งต้องปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้รับบริการ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน 

หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 
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   ส่วนที่ 2)  สิ่งท่ีควรรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 



ส่วนท่ี 3)  ส่ิงที่จ าเป็นต้องรู้ ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 

47 

2.    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       พ.ศ. 2560 (ข้อ 213) 

1.   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน     
      การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.   กฎหมายอ่ืน และหนังสือสั่ งการฯ ที่เกี่ยวข้อง  
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ฐานอ านาจ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

มาตรา 39 การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน  
การจา่ยเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การน าเงินสง่คลงั ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 61 วรรค สาม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนัน้เม่ือได้ใช้จ่าย 
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์
จนบรรลวุตัถปุระสงค์แห่งการนัน้แล้ว มีเงินคงเหลือ 
ให้น าส่งคลงัโดยมิชกัช้า ทัง้นี ้การน าเงินส่งคลงัให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของ คณะรัฐมนตรี  
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ซื้อทรัพย์สิน/จ้างท าของ/เช่าทรัพย์สนิ การขอเบิกเงิน 

วงเงิน 5,000 บาท น้อยกว่า < > มากกว่า 

ไม่ท า ท า 
จ่ายตรง 

ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 

การจัดท า PO ในระบบ 

วิธีการจ่ายเงิน จ่ายตรงหรือจ่ายผ่าน 
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินก็ได ้
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การเบิกเงินของส่วนราชการท่ีไม่ใช่ซื้อทรัพย์สิน/จ้างท าของ/เช่าทรัพย์สิน 
ให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเว้น 

1.ค่าไฟฟ้า ประปา  
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการส่ือสาร
โทรคมนาคมที่ส่วนราชการ 

ได้รับสมทบ 

2.เงินสวัสดิการค่าตอบแทนหรือ
กรณีอื่นใดท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ส่วนราชการจ่ายผ่าน

ระบบ e-Payment (KTB 
Corporate Online) 
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เงื่อนไขการจ่ายเงินยืม 

ยืมเฉพาะ
เท่าที่
จ าเป็น 

ห้ามยืม 
ครั้งใหม่ 

หากไม่คืน
เงินเก่า 

จ่ายเงินยืมผ่าน 
e-Payment  
ผู้ยืมไม่ต้อง 

ลงลายมือช่ือ 
ในสัญญาเงินยืม 

ยืมเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 

ไม่เกิน 90 วัน  
เว้นแต่ขอตกลงกับ กค. 

คืนเงินยืม 
เหลือจ่าย 
ผ่านระบบ 

 e-Payment 
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หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

ข้อ 39 การจ่ายเงนิต้องมี
หลักฐานการจ่ายเงนิ 

ไว้เพื่อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

71 



หลักฐานการจ่าย 
 หมายความว่า  หลกัฐานที่แสดงว่าไดมี้การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูร้บั

     หรือเจา้หน้ีตามขอ้ผูกพนัโดยถูกตอ้งแลว้ 

ข้อ 44 การจ่ายเงินของส่วนราชการ 

          ใบเสร็จรับเงิน  
          ใบส าคญัรับเงิน  
      รายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) 
          ใบรับรองการจ่ายเงิน  
          เอกสารอื่นใดท่ีกระทรวงการคลงัก  าหนด 
ข้อ 45 การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพือ่เข้าบัญชีเจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง 

         ใชร้ายงานในระบบเป็นหลกัฐานการจ่าย 
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หลกัฐานการจ่าย 

ใบเสร็จรับเงิน  

อย่างน้อยตอ้งมรีายการดังต่อไปน้ี 

 1. ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 

 2. วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
 3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
 4. จ านวนเงินท้ังตัวเลขและอักษร 
 5. ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 
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ใบส าคัญรับเงิน 
ใช้กรณีที่จ่ายเงินไปแล้ว แต่ผู้รับ

เงินไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ 
เช่น ไปจัดซ้ือของตามแผงลอย  

จัดจ้างบุคคลธรรมดา ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่ึงมีวงเงินไม่มาก 
เป็นต้น 

 

1 ช่ือเอกสาร 
2 วันท่ีออกเอกสาร 
3 ช่ือท่ีอยู่ และเหตุได้รับเงิน 
4 รายละเอียด 
5 จ านวนเงิน 
6 ลายมือช่ือผู้รับเงิน  
(ควรแนบเอกสารประกอบการรบัเงิน เช่น 
ส าเนาบัตรประชาชน หลักฐานการจ่าย 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขายสินค้า/
ให้บริการอย่างแท้จริง) 
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หลกัฐานการจ่าย กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน 

ใบส าคัญรับเงิน 
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ใบรบัรองใบเสรจ็รบัเงิน 

ใช้กรณีวงเงินเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่สามารถ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ หรือ
ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ถูกต้องตาม 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

เช่น ค่าพาหนะรับจ้างสาธารณะ ค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ค่าผ่านทางพิเศษ 
เป็นต้น 

 

ส่วนประกอบ 
1 ชื่อเอกสาร 
2 ชื่อหน่วยงาน 
3 รายละเอียด 
4 ข้อความรับรอง 
5 ลายมือชื่อผู้เบิก 

76 



ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน 
ส่วนราชการ ............................................. 

วนั เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

รวมทัง้ส้ิน 

รวมทัง้สิ้น (ตวัอกัษร ) .........................................................................................................  
 
 ขา้พเจา้ .................................................. ต าแหน่ง ....................................................................... 
กอง ........................... ขอรับรองว่ารายจา่ยขา้งตน้นี้ไมอ่าจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ับได้ และขา้พเจา้ไดจ้า่ยไปในนามของ
ราชการโดยแท ้
 
    (ลงชื่อ)........................…………....... 
              วันที ่........................................ 

บก.111 
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หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย 

ข้อ 51 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่
ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ ทั้งน้ี   
         เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้
เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได ้
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แจ้งความนับแต่ทราบว่าหาย 

ติดประกาศยกเลิกไว้ในที่พบเห็น 
และตรวจสอบได้ง่าย 

ท าหนังสือแจ้งเวียนยกเลิกให้ส่วนราชการทราบ 
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1.ตู้เหล็ก 
อันมั่นคง 

2.ลูกกุญแจ 
อย่างน้อย 2 ดอก 

3.ลูกกุญแจ 2 ส ารับ 
• กรรมการ 1 ส ารับ 
• ฝากเก็บ 1 ส ารับ 

 
 
 

5. ตั้งไว้ในท่ีปลอดภัย
ในส านักงาน 
 
 

4.ฝากเก็บในลักษะหีบห่อ 
 กรมธนารักษ์ 

(ส่วนกลาง) 
 สถานที่ปลอดภัย 

(ส่วนภูมิภาค) 



124 

กรรมการเก็บรักษาเงิน 

• แต่งตั้งข้าราชการต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ/ประเภททั่วไประดับปฏิบัตงิานหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปอย่างนอ้ย 2 คน 

• กรณีกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่
 แต่งตั้งกรรมการชั่วคราว 
 มอบกุญแจ ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทน

ตัวเงินให้ถูกตอ้งตามรายงานเมื่อกญุแจหาย
หรือสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลงให้รีบรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยด่วน 
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รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
ให้ท าทุกวันที่มีการรับเงินสด/

เช็ค/เอกสารแทนตัวเงิน 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

135 

“เงินยืม” หมายความว่า เงินท่ีส่วนราชการจ่ายให้แก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ท้ังน้ี ไม่ว่าจะ
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 

ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
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   การจ่ายเงินต้องมีหลักฐาน
การจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ใน 
การตรวจสอบ 

ข้อ 39 

   การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้ หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือใบรับรองการ
จ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ 44 

ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
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   ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปน้ี 
(1) ชื่อ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
(2) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

 
 

ข้อ 46 

   กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตาม
ลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 
ผู้ รั บ เ งิ นได้  ใ ห้ผู้ รั บ เ งินลงชื่ อ รับ เ งิ น 
ในใบส าคัญรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
การจ่าย 

ข้อ 47 

ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
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   ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่าย
ไว้ในท่ีปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ 
ท้ังนี้ เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 
 

ข้อ 51 

   การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) ใ ห้แ ก่ ผู้มี สิ ท ธิ รับเ งิ น ท่ี เ ป็น
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบ านาญ 
ผู้รับเ บ้ียห วัด  ห รือ บุคคลภายนอก รวม ท้ัง  
การจ่ายเงินเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด  

ข้อ 52 

ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้
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การบริหารพัสดุ 

การยืม 
     ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็น 
ลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
     (2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอก
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
       พ.ศ. 2560 (ข้อ 213) 

ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
       พ.ศ. 2560 (ข้อ 213) 
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ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ 

        ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใช่เป็นเจ้าหน้าท่ีตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบ 
การรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีท่ีผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 

การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
       พ.ศ. 2560 (ข้อ 213) 
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ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ 

        ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วันท าการ นับแต่ 
วันเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน 
        เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมท้ังส่งส าเนารายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้าม)ี 1 ชุด ด้วย 

ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้

การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี(ต่อ) 
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การวางแผนงบประมาณ 

    คือ การวางแผนรายรบั – รายจา่ยลว่งหน้าเปน็ตวัเลข ในรอบระยะเวลา
หนึ่งในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนนิงานไดส้ าเรจ็ตามเปา้หมาย  ความหมาย 

การด าเนินงานให้บรรลุตามแผน ประกอบด้วยการท างาน 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

1) การจัดเตรียม 

2) การอนุมัติ 

3) การบริหาร 

4) การติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้
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ความส าคัญการจัดท าแผนงบประมาณ 

เป็นเครื่องมือในการ
บริหารหน่วยงาน  

ตามแผนงาน  
และ ก าลังเงินที่มีอยู่ เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาหน่วยงาน 
เพราะการวางแผนที่

ถูกต้องจะน าไปสู่ 
การเกิดประสิทธิผลของ

การด าเนินการที่ดี 

เป็นเครื่องมือในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มี

จ ากัด ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ผ่านการ
วางแผนและการจัดสรร  เป็นเครื่องมือในการ

กระจายทรัพยากรและ
เงินงบประมาณทีเ่ปน็

ธรรม ตามความจ าเปน็
และเกิดความทั่วถึง 

ระเบียบ หนังสือสั่งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้



ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้



การควบคมุ 
ก าหนดตวับุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ “GFMIS” และ “KTB”  โดยจดัท าค าสัง่มอบหมายหน้าท่ี 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรดักมุและให้ค านึงถึงหลกัการ
ควบคมุและตรวจสอบ  

ก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบรายการรบั - จา่ยเงินประจ าวนั ดงัน้ี 
 
 GFMIS  ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินในแต่ละวนั (ว 483) 
    ตรวจสอบการจา่ยเงินท่ีบนัทึกไว้ในระบบกบัหลกัฐานการจา่ยเงิน (ระเบียบเบิกเงินจากคลงัฯ ข้อ 43) 
 
 
 KTB   ตรวจสอบการจา่ยเงินโดยวิธีการโอนเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้มี
สิทธิรบัเงินแต่ละรายการกบัรายงานการโอนเงินจากระบบ KTB และหลกัฐานการจา่ยเงินให้ถกูต้องตรงกนั (ว 140) 
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หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สดุ ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2563  
เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการจา่ยเงนิ การรบัเงนิและการน าเงนิสง่คลงัหรอืฝากคลงัของ 
       สว่นราชการผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-Payment)  
** ข้อ 1.8 ก าหนดให้ทุกส้ินวนัการ ให้ส่วนราชการผูเ้บิกตรวจสอบการจา่ยเงินโดยวิธีการโอนเงินผา่นระบบ 
KTB Corporate Online เพื่อเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรบัเงินแต่ละรายการจาก  
     รายงานสรปุผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) 
  รายการสรปุความเคลื่อนไหวทางบญัชี (e-Statement / Account Information) ท่ีเรียกจาก
ระบบ KTB Corporate Online 
      ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน 
 

“ให้ถกูต้องตรงกนั” 
 
 

ระเบียบ ค าสัง่ ด้านการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ “ KTB” 



 

ค าสั่งแต่งตัง้/มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ค าสัง่ เรื่อง มอบหมายให้ 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ  
และเจา้หน้าที ่ปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ 
 

ค าสัง่ เรื่อง มอบหมายผู้มีสิทธิ 
เขา้ใชง้านระบบ GFMIS และหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานผ่านระบบ 
GFMIS 

ค าสัง่ เรื่อง แต่งตัง้ผู้ปฏิบติัหน้าท่ี 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online 

ค าสัง่ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ 
เก็บรกัษาเงนิ 

ค าสัง่ เรื่อง แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ 
การรบั - จ่ายเงนิประจ าวนั 

ค าสัง่ เรื่อง แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ 
รายการเคลื่อนไหวบญัชเีงนิทดรองราชการ 
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ระเบยีบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0409.3/ว 483 ลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2553 
เร ือ่ง แนวทางการก ากบัดแูลการเบกิจ่ายเงนิในระบบ GFMIS  
** ก าหนดใหต้อ้งมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบรายการขอเบกิเงนิในแตล่ะวนั ท ัง้นี้ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งไมใ่ชบ่คุคล
เดยีวกนักบัผู้บนัทกึรายการขอเบกิเงิน 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกเงินจากคลงั การรบัเงิน  
การจ่ายเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2562 
หมวด 4 การจ่ายเงนิของส่วนราชการ ข้อ 43 
** การจ่ายเงินทกุรายการตอ้งมีการบนัทกึการจ่ายเงินไว้ในระบบ และใหห้วัหน้าส่วนราชการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
หวัหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินกบัหลกัฐานการจ่ายทกุสิ้นวนั 
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หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สดุ ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2563  
เร ือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัใินการจ่ายเงนิ การรบัเงนิและการน าเงนิส่งคลังหรอืฝากคลังของส่วนราชการ 
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Payment)  
** ขอ้ 1.8 ก าหนดใหท้กุสิ้นวนัการ ใหส้่วนราชการจดัใหม้ีการตรวจสอบการจ่ายเงนิโดยวธีิการโอนผา่นระบบ KTB Corporate Online 
เพื่อเขา้บญัชเีงินฝากธนาคารของผู้มสีิทธิรบัเงินแตล่ะรายการ 



หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 374 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2559 
เร ือ่ง แนวการตรวจสอบภายในส าหรบัการจ่ายเงนิของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์  
** ก าหนดว่า ผู้ไดร้บัมอบหมายใหม้ีหน้าที่ตรวจสอบ ตอ้งไม่ใชบ่คุคลเดยีวกนักบัผู้โอนเงิน  

หนังสือกระทรวงการคลงั ที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวนัที่ 25 มิถนุายน 2562 
เร ือ่ง การบญัชแีละการควบคมุเงนิทดรองราชการ  
** ก าหนดใหแ้ตง่ต ัง้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบยีนคมุเงินทดรองราชการ 

ระเบียบ ค าสัง่ ที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกเงินจากคลงั การรบัเงิน  
การจ่ายเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2562 
หมวด 6 การรบัเงนิ ข้อ 83 
** ใหห้วัหน้าส่วนราชการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหวัหน้าส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงนิที่จดัเกบ็ 
และน าส่งกบัหลกัฐานและรายการที่บนัทกึไว้ในระบบว่าถกูตอ้งครบถว้นหรือไม่ 
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ระเบียบ กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับหนว่ยงาน 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
มาตรา 5 และมาตรา 14 ให้ผู้จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี 

อย่างไรก็ตาม ในทางภาษี ตามมาตรา 193/31 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียก
เอาค่าภาษีอากรให้มีก าหนด อายุความสิบปี 

** ดังนั้น ควรเก็บไว้ 10 ป ี** 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ข้อ 57 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงนิแผ่นดนิ ส่วนที่ 3)  สิ่งที่จ าเปน็ตอ้งรู ้
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