
การอภิปราย เรื่อง “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อสังเกตท่ีตรวจพบในการเบิก - จ่าย ของหน่วยงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการเบกิจา่ยเงนิจากคลัง
การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ 

และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562
โดย ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ( พ.ศ.2564 ) 



เพื่อให้ผู้ปฏิบั ติงานด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ รู้และเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย 

รวมไปถึงระเบียบการเบิกจ่าย รวมไปถึง

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ สามารถน าความรู้ไป

ใ ช้ ในการปฎิบั ติงานด้ านการเบิกจ่ าย

งบประมาณได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 

14 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ปรับปรุง เพื่อ...

• ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงิน

แ บ บอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ช า ติ  (National 

e-Payment Master Plan)

• เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง

ตามระบบการบริหาร ( Government Fiscal 

Management System : GFMIS ) เป็น 

New GFMIS Thai



ค ำ นิยำม . . .
หน่วยงานผู้เบิกจา่ย

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

หรือส านักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี

หน่วยงานย่อย

หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ ซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือ

ส านักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก



ภาพรวม ของระเบยีบ ฯ

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

หมวด 8

หมวด 9

หมวด 10

หมวด 11

: ความทั่วไป

: การใช้งานในระบบ

: การเบิกเงิน

: การจ่ายเงิน

: การจ่ายเงินยืม

: การรับเงิน

: การน าเงินส่งคลัง

และฝากคลัง

: การเก็บรักษาเงิน

: การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

: หน่วยงานย่อย

: การควบคุมและตรวจสอบ

ของหน่วยงานผู้เบิก



หมวด 1 ความท่ัวไป

กรณีหน่วยงานมีปัญหา เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในระเบียบนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ขอหารือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

แ ล ะ ก า ร น า เ งิ น ส่ ง ค ลั ง  แ ล้ ว แ ต่ ก รณี 

เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

หมวด 2 การใชง้านระบบ

ระบบ

หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System : GFMIS) 

ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด

เน้นการด าเนินงานของหน่วยงานผู้เบิกซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ 

ซึ่งต้องก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบแนวทางการควบคุม 

สิทธิในการเข้าใช้งานระบบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้



กระบวนการเบิกจา่ย

กระบวนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

กระบวนการเบิกจ่ายในระบบ KTB

1

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และแนวทางมาตรการควบคุมความเสี่ยง

การใชง้านระบบ

จัดท าทะเบียนคุมการเบิกใช้ และการส่งเก็บ 

บัตรก าหนดสิทธิ แต่ละประเภทการใช้งาน

ในระบบ GFMIS ได้แก่ GFMIS Smart Card และ 

GFMIS Token Key และเก็บรักษาไว้ในสถานที่

ปลอดภัย และเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน ทุก 3 เดือน

1

แต่งตั้ง / มอบหมายเจ้าหน้าที่ ใน

การตรวจสอบการบันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน

ป ร ะ จ า วั น ใ น ร ะ บ บ  GFMIS ทุ ก สิ้ น วั น 

เป็นลายลักษณ์อักษร

2



หลักการเบิกเงนิจากคลัง

1
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ได้เฉพาะรายจ่าย

ที่มีระเบียบรองรับ อนุญาตให้จ่ายได้เท่านั้น 

2

3

4

ห้ามขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนดช าระ 

หรือใกล้ก าหนดจ่ายเงิน

การเบิกเงินเพื่อการใด 

ต้องน าไปใช้จ่ายเพื่อการนั้นเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด 

ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น

เว้นแต่

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด

ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น

• การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

• ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

• ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่าย

เมื่อได้รับแจ้งให้ช าระหนี้

• การยืมเงินคาบเกี่ยวปีงบประมาณ



วงเงิน น้อยกว่า 5,000 บาท

การซื้อทรัพย์สิน / การจ้างท าของ / การเช่าทรัพย์สิน

วงเงิน มากกว่า 5,000 บาท

การจัดท า 

PO ในระบบ

วิธีการจ่ายเงิน
จ่ายตรงหรือจ่ายผ่าน

ให้ผู้มีสิทธิรับเงินก็ได้

จ่ายตรง

ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

หมวด 3
การเบกิเงนิ



หมวด 4 การจา่ยเงิน

ส่วนท่ี 1 : หลักเกณฑ์การจา่ยเงนิ

มีระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

มติครม. อนุญาตให้เบิกจ่าย

ความชอบด้วยกฎหมาย

พิจารณาจากผู้อนุมัติมีอ านาจ

โดยชอบในการอนุมัติ



หลักเกณฑ์ในการจา่ยเงิน

1 ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินมีหน้าที่ตรวจสอบการใชจ้่ายเงินให้เป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด

2 การจ่ายเงินต้องมีหลกัฐานการจา่ยไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ทุกครั้ง

3 หากยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามเรียกหลักฐานการจ่าย 

หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน



4 ทับตราข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน และระบุช่ือผู้จ่ายเงิน

ด้วยตัวบรรจง พร้อม วัน เดือน ปี ท่ีจ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ

5 การจ่ายเงินที่มีลกัษณะการจ่ายประจ าในวันท าการสิน้เดอืนให้

ส่วนราชการส่งค าขอเบิกเงินภายในวนัที่ 15 ของเดือนนั้น

6 หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตาม

รายการและให้ผูใ้ช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมอืชื่อรับรองค าแปลดว้ย

7
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบ านาญหรือเบี้ยหวัด 

หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับเงินแทนได้



ส่วนท่ี 2 : หลักฐานการจา่ยเงนิ

ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 

ซึ่งผู้รับเงินออกให้
หลักฐานการจ่าย

หลักฐานที่ แสดงว่าได้

มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ เงิน

หรือเจ้าหนี้ ตามข้อผูกพันโดย

ถูกต้องแล้ว

รายงานการจ่ายเงินจาก

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสาร

อื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนด

1

2

3



ใบเสรจ็รบัเงนิ

ช่ือ สถานที่อยู่ หรือ

ที่ท าการของผู้รับเงิน

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

รายการระบุว่าเป็นค่าอะไร

จ านวนเงินตัวเลข และตัวอักษร

ลายมือช่ือผู้รับเงิน

1

2

3

4

5

การจา่ยเงนิจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment)

1
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 

ที่ กค.0402.2/ว3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 

เรื่อง หลัก เกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ ในการจ่ายเงิน 

การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

2
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 

ที่ กค.0402.2/ว103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 

เรื่อง หลักเกณฑ์ และปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน 

และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)



ส่วนท่ี 3 : วธีิปฏิบติัในการจา่ย

ให้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ยกเว้น เฉพาะกรณีที่มีเหตุขัดข้อง 

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสดได้

Company user
ผู้ใชง้านระบบ

หน่วยเบิกจา่ย

Maker
ผู้บันทึกรายการ

Authorizer
ผู้อนุมัติรายการ



Maker
ผู้บันทึกรายการ

ท าหน้าท่ี 3 ด้าน คือ

การจา่ยเงนิ

• ท ารายการขอโอนเงิน

• ดูรายงานสรุปผลการโอนเงิน

• ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางบัญชี

การรบัเงนิ

• จัดท ารายงานการรับเงินของส่วนราชการ

• รายงานสรุปความเคลื่อนไหว

การน าเงนิคลัง 
หรอืฝากคลัง

• ส่งรายงานให้กับ Authorizer ตรวจสอบรายงาน 

และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี

Authorizer
ผู้อนุมัติรายการ

ท าหน้าที่อนุมัติการโอนเงินและการน าเงินส่งคลัง 

หรือฝากคลัง และแจ้งผลอนุมัติการโอนเงินและน าเงินส่ง 

หรือฝากคลังให้ Maker ทราบ

การควบคุมภายในท่ีไม่รดักุม

• ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง Maker และ Authorizer

• หน่วยงานบางแห่งผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) 

ให้รหัส User และ Password แก่ผู้ท ารายการ (Maker) 

เป็นผู้อนุมัติรายการแทน



ค่าใชจ้า่ยจากการอุดหนุน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้บริการสวัสดิการสังคม 

การสังคมสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือด้านการอุดหนุนสงเคราะห์

3 ประเภท ดังนี้

1. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง

2. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

3. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ

วธีิการจา่ยเงนิ

เดิม :

ปัจจุบัน :

เบิกเงินสดไปจ่ายให้กับผู้รับการสงเคราะห์

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับการสงเคราะห์

วธีิการเขียนเชค็ส่ังจา่ย

เขียนเช็คในนามเจ้าหนี้ 

หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก

และขีดคร่อมด้วย

ห้าม ลงลายมือช่ือสั่งจ่ายในเช็ค

ไว้ล่วงหน้า โดยที่ยังไม่เขียน

ช่ือผู้รับเงิน วันที่ และจ านวนเงิน



หมวด 5 การเบิกจา่ยเงินยืม

เงินยืม หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการ จ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การปฏิบัติราชการ

ประเภทของเงนิยืม

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

การจ่ายเงนิยมื

ให้จ่ายได้เฉพาะผู้ยืมตามสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอ านาจ

ได้อนุมัติแล้ว โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

การจ่ายผ่านระบบ e-Payment ผู้ยืมไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงินตามสัญญายืม



ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น

ห้ามยืมครั้งใหม่ 

หากไม่คืนเงินเก่า

ยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไป

ราชการไม่เกิน 90 วัน 

เว้นแต่ขอตกลงกับ กค.

จ่ายเงินยืมผ่าน e-Payment 

ผู้ยืมไม่ต้องลงลายมือช่ือใน

สัญญายืมเงินยืม

คืนเงินยืมเหลือจ่าย

ผ่านระบบ e-Payment

เงื่อนไขการจา่ยเงนิยืม



ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน 
และการประชุมประหวา่งประเทศ
หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการทีจั่ดการฝึกอบรม ข้อ 8 โครงการหรือหลักสูตร

ที่ส่วนราชการจัดหรือหน่วยงานอื่นตอ้งไดร้ับอนมุัตจิากหัวหนา้ส่วนราชการ เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 

สถานที่ฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม

ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร 

และสิ่งพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร

ค่าเช่าที่พัก

ค่ายานพาหนะ

***เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



หมวด 6 การรบัเงิน

ส่วนท่ี 1 ใบเสรจ็รบัเงิน

ใช้ตามแบบกระทรวงการคลัง หรือได้รับความตกลง

จัดท าทะเบียนคุม

เฉพาะภายในปีงบประมาณ

รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

1

2

3

4

5



ส่วนท่ี 2 การรบัเงิน

การรบัเงนิของหน่วยงานของรฐั ประกอบด้วย

การรับเงินตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การรับช าระภาษี การรับช าระค่าธรรมเนียม การรับช าระค่าปรับ และอื่น ๆ

การรับเงินจากการขายสินค้า หรือให้บริการ

การรับเงินค้ าประกัน การรับเงินบริจาค การรับเงินด้านอื่น ๆ

วธีิการรบัเงนิสามารถแบ่งได้ 4 วธีิ

ช าระด้วยเงินสด เป็นช่องทางการรับเงนิแบบดั้งเดิม

รับช าระด้วยเช็ค รับเงินในกรณีที่การจ่ายช าระเงนิมูลค่าสูง

รับช าระผ่านเครื่องช าระเงนิ ณ จุดขาย ช าระด้วย บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเงินสด

รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ รับเงินเข้าบัญชีหน่วยงานผ่านช่องทางช าระเงนิ เช่น Internet Banking , 

Mobile Banking , ATM และ Counter Service



7
การเก็บรกัษาเงินหมวด

การเก็บรกัษาเงนิของส่วนราชการ

ตู้นิรภัย ตู้เหล็กอันมั่นคง

ลูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก

ลูกกุญแจ 2 ส ารับ : • กรรมการ 1 ส ารับ

• ฝากเก็บ 1 ส ารับ

ฝากเก็บในลักษณะหีบห่อ : • กรมธนารักษ์ (ส่วนกลาง)

• สถานที่ปลอดภัย (ส่วนภูมิภาค)

ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงาน



7
การเก็บรกัษาเงินหมวด

การเก็บรกัษาเงนิของส่วนราชการ

กรรมการเก็บรกัษา
แต่งต้ังข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน

กรณีกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

• แต่งต้ังกรรมการชั่วคราว

• มอบกุญแจ ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตามรายงาน 

เมื่อกุญแจหายหรือสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลงให้รีบรายงานหัวหน้าส่วน

ราชการเพื่อสั่งการโดยด่วน

***รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันให้ท าทุกวันที่มีการรับเงินสด/เช็ค/เอกสารแทนตัวเงิน



การน าเงินส่งคลังหมวด
8

ก าหนดเวลาน าเงนิส่งคลัง หรอืฝากคลังของส่วนราชการ

เช็ค/เอกสารแทนตัวเงินอื่น

เงินรายได้แผ่นดินที่รับเป็นเงินสด

เงินรายได้แผ่นดินที่รับด้วยระบบ e-Payment

เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

ที่รับเป็นเงินสด หรือเช็ค

เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนที่

รับผ่านระบบ e-Payment

เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสด

เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย

วันที่ได้รับ หรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดไป

อย่างน้อยเดือนละครั้ง ถ้าเกินหมื่นบาทน าส่งโดยด่วนไม่เกิน 3 วันท าการ

วันท าการถัดไป หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด

ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันได้รับเงินจากคลัง หรือได้รับเงินคืน

วันท าการถัดไป หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ภายใน 15 วันท าการนับจากวันรับเงิน



การน าเงนิส่งคลัง หรอืฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online

• บัญชีที่ขอเปิดใช้บริการน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online (GFMIS)

บัญชีท่ีเปิดส าหรับช าระเงิน (Bill Payment)

บัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ ที่ส่วนราชการใช้ในการรับเงินตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดหรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

• ประเภทการน าเงินส่งคลัง หรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน

การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน

• การด าเนินการน าเงินส่งคลัง หรือฝากผ่านระบบ KTB Corporate Online

เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุประเภท และจ านวนเงินท่ีจะน าส่งคลัง หรือฝากคลัง

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยของภาครัฐ

พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online

• ทุกสิ้นวันท าการให้ตรวจสอบการน าเงินส่งคลัง หรือฝากคลังจาก

เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ

รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)



การน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

ส่วนราชการ สาขาธนาคารกรุงไทย

ระบบ GFMIS

กรมบัญชกีลาง/ส านักงานคลัง

จัดท า Pay-in slip ที่มี barcode เพื่อน าฝากเงินสด/เช็ค

เข้าบัญชีกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลัง

รับฝาก บันทึกข้อมูล และคืนส าเนา 

Pay-in slip + deposit slip
บันทึกข้อมูลและโอนเงินที่รับฝากไปรวมที่สาขานานาเหนือ/

สิ้นวันโอนเงินเข้า TR 1* ที่ ธปท. และ ธปท. ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

เข้าระบบ GFMIS เพื่อผ่านรายการและกระทบยอดการน าส่ง

บันทึกข้อมูลการน าส่ง

**TR1 : บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1



การตรวจสอบพัสดุประจ าปี



ขั้นตอนการซื้อหรอืจา้ง 1.แผนการจดัซื้อจดัจา้ง

2.ท ารายงานขอซื้อ/จา้ง

3.ด าเนินการจา้งหา

4.ขออนุมัติส่ังซื้อ/จา้ง

5.การท าสัญญา

6.การตรวจรบัพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผน ฯ

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี

(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• ผู้มีอ านาจเหนือขั้นไปหนึ่งชั้น

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



ขั้นตอนการซื้อหรอืจา้ง
7.จดัท าบันทึกรายงานผล
การพิจารณา

8.การเก็บ การบันทึก 
การเบิกจา่ยพัสดุ

9.การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี

10.การจ าหน่ายพัสดุ

จัดเก็บเอกสารเพื่อรอการตรวจสอบของ

หน่วยตรวจสอบ

การบริหารพัสดุ

ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี

• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบพัสดุ ที่มีใช้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

• ให้เริ่มตรวจเปิดวันท าการแรกของเดือนตุลาคม

• ตรวจให้แล้วเสร็จแล้วเสนอรายงานผลภายใน 

30 วันท าการนับจากตรวจ

ขาย/ขายทอดตลาด/แลกเปลี่ยน/

โอน/แปรสภาพหรือท าลาย



พระราชบัญญัติจดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560

หมวด 13
การบรหิารพัสดุ

• หมายรวมถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ

• หลักเกณฑ์และวิธีการ จะก าหนดในระเบียบต่อไป

มาตรา 112 และ 113

วิธีการตรวจสอบ/ตรวจนับพัสดุประจ าปี

• ตรวจนบัสนิทรัพยจ์รงิ ให้ตรงกับ ทะเบยีนคมุมอื

• ตรวจสอบทะเบยีนคมุมอื ให้ตรงกับรายงานคงเหลือระบบ GFMIS



กรณีท่ี 1

กรณีท่ี 3

กรณีท่ี 2

กรณีท่ี 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือระบบ GFMIS 

สินทรัพย์จริง และทะเบียนคุมมือตรงกัน

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือระบบ GFMIS กับสินทรัพย์จริง 

ตรงกัน แต่ไม่ตรงกับทะเบียนคุมมอื

1. สินทรัพย์ระบบ GFMIS และสินทรัพย์จริง มากกว่า 

ทะเบียนคุมมอื

2. สินทรัพย์ระบบ GFMIS และสินทรัพย์จริง น้อยกว่า 

ทะเบียนคุมมอื

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือระบบ GFMIS กับสินทรัพย์จริง 

ตรงกัน ไม่ตรงกัน แต่สินทรัพย์จริงตรงกับทะเบียนคุมมือ

1. สินทรัพย์ระบบ GFMIS มากกว่า สินทรัพย์จริง

2. สินทรัพย์ระบบ GFMIS น้อยกว่า สินทรัพย์จริง

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือระบบ GFMIS ไม่ตรงกับสินทรัพย์จริง 

และไม่ตรงกับทะเบียนคมุมือ

1. สินทรัพย์ระบบ GFMIS มีรายการมากกว่าสินทรัพย์จริง 

และมากกว่าทะเบียนคุมมือ

2. สินทรัพย์ระบบ GFMIS มีรายการน้อยกว่าสินทรัพย์จริง 

และน้อยกว่าทะเบียนคมุมอื



ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการจดัซื้อจดัจา้ง และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

9   การตรวจสอบพัสดุประจ าปี

หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การตรวจสอบพัสดุ

ระยะเวลาตรวจสอบ

• ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

• ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง ณ วันสั้นงวด

• ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ

ปีงบประมาณ

• ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มท า

การตรวจสอบพัสดุ

การตรวจสอบ

• การรับ – จ่ายถูกต้องหรือไม่

• พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่

• มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือ

พัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

(ด าเนินการตามข้อ 214 ต่อไป)

การรายงานผลตรวจสอบ

• เมื่อผู้แต่งตั้งไว้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบให้เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด ส าเนารายงาน สตง. 1 ชุด และ

หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด

คุณสมบัติ องค์ประกอบ 

ตามความจ าเป็น

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

**ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี

ข้อ 213



การตรวจสอบพัสดปุระจ าปี

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

พัสดุรายงานตามข้อ 213

ข้อ 214

กรณี • พัสดุช ารุด

• เสื่อมคุณภาพ

• ไม่จ าเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไป

หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ

เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

หรือสูญไปตามธรรมชาติ

คณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริง

องค์ประกอบ และการประชุม น าระเบียบข้อ 26 

และข้อ 27 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ผลการพิจารณา

ปรากฎว่า

แต่งตั้ง

จะต้องหาผู้รับผิดชอบ

ไม่ต้องหาผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการตามกฎหมาย และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

สั่งจ าหน่าย



ข้อมูลจาก

ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน


