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ชัชพร  พินทุวัฒนะ











พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

“ถ้าท างานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผล
อันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปกึแผ่นของ
ประเทศชาติ  ด้วยความสุจริตและด้วย
ความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึง
เงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ 
 กเ็ป็นการท าหน้าที่โดยตรงและได้ท า
หน้าที่โดยเต็มท่ี”





หวัขอ้การน าเสนอ

• กม.ที่เกีย่วขอ้ง

• การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่าย

• การควบคุมและการบริหารงบประมาณ

• พระราชบญัญติัเงินคงคลงั

• การรบัเงิน 

• การจ่ายเงิน

• การจ าหน่ายพสัดุ



๑.  กฎหมายรฐัธรรมนูญ

๒.  กฎหมายวิธีการงบประมาณ

๓.  กฎหมายเงินคงคลงั

๔.  ระเบยีบ กค. การเบกิจ่ายเงินจากคลงั

การเก็บรกัษาเงินและการน าเงินส่งคลงั  

๕.  ระเบยีบ สร. พสัดุ

๖.  ระเบียบ คตง. วินยัทางงบประมาณฯ

กฎหมายหลกับริหารการเงินและการคลงั



พระราชบญัญติัเงินคงคลงั

พ.ศ. ๒๔๙๑

•มาตรา ๔
ภายใตบ้งัคบัแห่ง ม.๑๓ บรรดาเงินทั้งปวงท่ีพึงช าระ

ใหแ้ก่รฐับาล ไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 

ค่าปรบั เงินกู ้หรือเงินอ่ืนใด หวัหนา้ส่วนราชการที่ได ้

เก็บหรือรบัเงินนั้น มีหนา้ที่ควบคุมใหส่้งเขา้บญัชีเงินคง

คลงัท่ี ๑ หรือคลงัจงัหวดั หรือคลงัอ าเภอตาม

ก าหนดเวลาและขอ้บงัคบัที่รฐัมนตรีก าหนด โดยไม่หกั

ไวเ้พือ่การใด ๆ เลย



พระราชบญัญติัเงินคงคลงั

พ.ศ. ๒๔๙๑

• มาตรา ๔  ขอ้ยกเวน้

(๑)รายจ่ายทีห่กันั้นเป็นรายจ่ายทีม่ีกม.อนุญาต

ใหจ่้ายได้

(๒)รายจ่ายทีจ่ าเป็นตอ้งจ่ายตามระเบยีบทีไ่ดร้บัความตกลง

จากกระทรวงการคลงั เพือ่เป็นค่าสินบนรางวลั หรือ

ค่าใชจ่้ายในการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงเงินอนัพงึตอ้งช าระใหแ้ก่

รฐับาล

(๓) รายจ่ายทีต่อ้งจ่ายคืนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เพราะเป็นเงินอนั

ไม่พงึตอ้งช าระใหแ้ก่รฐับาล



      

    

 

๑) พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ  ๒๕๐๒ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม

๒) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒-๔  (พ.ศ.๕๑ ,๕๒, ๕๔)

๓) ระเบียบการก่อหน้ีผกูพนัข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๙)



      

    

 

มาตรา ๒๓ ส่วนราชการหรือ รฐัวิสาหกิจจะ

จ่ายเงินหรือก่อหนี้ ผูกพนัไดแ้ต่เฉพาะตามที่ได้

ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย

เพิม่เติม หรือตามอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอ่ืน



      

    

 

มาตรา ๒๓ (ต่อ)และหา้มมิใหจ่้ายเงินหรือก่อหนี้

ผูกพนัตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย

เพิม่เติม จนกว่าจะไดร้บัอนุมติัเงินประจ างวดแลว้ 



      

    

 

มาตรา ๒๔ บรรดาเงินที่ส่วนราชการไดร้บัเป็น

กรรมสิทธ์ิ ไม่ว่าจะไดร้บัตามกฎหมาย หรือระเบียบ

ขอ้บงัคบั หรือไดร้บัช าระตามอ านาจหนา้ที่หรือสญัญา 

หรือไดร้บัจากการใหใ้ชท้รพัยสิ์น หรือเก็บดอกผลจาก

ทรพัยสิ์นของราชการ ใหส่้วนราชการที่ไดร้บัเงินนั้น 

น าส่งคลงัตามระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีรฐัมนตรีก าหนด 

เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 



      

    

 

มาตรา ๒๔ วรรคสอง ส่วนราชการใดไดร้บัเงินท่ีมีผู ้

มอบใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหส่้วนราชการ นั้นใช้

จ่ายในกิจการของส่วนราชการนั้นก็ดี หรือไดร้บัเงินท่ี

เกิดจากทรพัยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบให ้เพือ่หาดอกผลใชจ่้าย

ในกิจการของส่วนราชการนั้นก็ดี ใหส่้วนราชการนั้น

จ่ายเงินหรือก่อหนี้ ผูกพนั ภายในวงเงินที่ไดร้บันั้นได ้

และไม่ตอ้งน าส่งคลงั  



      

    

 

มาตรา ๒๔ วรรคสาม   ในกรณีส่วนราชการไดร้บัเงิน
ตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกบัรฐับาล  

ต่างประเทศ องคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการช านญั

พิเศษแห่งสหประชาชาติ องคก์ารระหว่างประเทศ อ่ืน

ใด หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินใหกู้ห้รือใหเ้ปล่า 

รวมทั้งเงินที่ส่วนราชการไดร้บัสืบเนือ่งจากโครงการ

ช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่านั้น รฐัมนตรีจะก าหนดเป็น

อย่างอ่ืน  โดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัก็ได ้



      

    

 

มาตรา ๒๔ วรรคสี ่รฐัมนตรีจะอนุญาตใหส่้วนราชการ

ที่ไดร้บัเงินในกรณีต่อไปนี้  น าเงินนั้นไปใชจ่้ายโดยไม่

ตอ้งน าส่งคลงัก็ได ้คือ 

        (๑) เงินท่ีไดร้บัในลกัษณะค่าชดใชค้วาม

เสียหายหรือส้ินเปลืองแห่งทรพัยสิ์นและ จ าเป็นตอ้ง

จ่ายเพือ่บูรณะทรพัยสิ์นหรือจดัใหไ้ดท้รพัยสิ์นคืนมา 

          



      

    

 

มาตรา ๒๔ วรรคสี ่(ต่อ)

          (๒) เงินรายรบัของส่วนราชการท่ีเป็น

สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือ สถานอ่ืนใดที่อ านวย

บริการอนัเป็นสาธารณประโยชนห์รือประชาสงเคราะห ์

               (๓) เงินท่ีไดร้บัในลกัษณะผลพลอยไดจ้าก
การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ที่ 

           (๔) เงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้ในนิติ

บุคคลเพือ่น าไปซ้ือหุน้ในนิติบุคคลอ่ืน 



      

    

 

มาตรา ๒๖

         ผูใ้ดก่อหนี้ ผูกพนัหรือจ่ายเงินหรือยินยอม

อนุญาตใหก้ระท าฝ่าฝืน พรบ.นี้   หรือระเบยีบ  ท่ีออก

ตาม พรบ.นี้   นอกจากความรบัผิดทางอาญา จะตอ้ง 

ชดใชเ้งิน ท่ีส่วนราชการไดจ่้ายไปตลอดจน ค่าสินไหม

ทดแทน

 



      

    

 

มาตรา ๒๖   (ต่อ)               

บุคคลภายนอกที่รบัประโยชนจ์ากการฝ่าฝืน 

พรบ.นี้ จะตอ้งร่วมรบัผิดกบัผูก้ระท าฝ่าฝืน

ผูใ้ดไดท้กัทว้งค าสัง่เป็นหนงัสือ

ไม่ตอ้งรบัผิด

 



      

    

 

มาตรา ๒๗

 การขอเบิกเงินจากคลงัตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ใหก้ระท าได้

แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เวน้แต่

                             



      

    

 

มาตรา ๒๗ (ต่อ)

   (๑) เป็นงบประมาณรายจ่ายขา้มปี หรือ 

         (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ไดก่้อหนี้

ผูกพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณหรือทีไ่ดร้บัอนุมติั

จากรฐัมนตรีใหเ้บกิเหลือ่มปี และไดม้ีการกนัเงิน

ไวต้ามระเบยีบ หรือ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเบกิ

จ่ายเงินจากคลงั 

                               



      

    

 

การใชร้ายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

ขอ้  ๒๑ การใชร้ายจ่ายที่ไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณ หรือ การโอนและหรือเปลีย่นแปลง

รายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่าย

ของแต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใตแ้ผนงาน 

หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกนั มี

หลกัเกณฑ ์ดงันี้



      

    

 

ขอ้  ๒๑ (ต่อ)

    งบบุคลากร ใหใ้ชต้ามรายจ่าย และใหถ้วัจ่ายได้

    งบด าเนินงาน ใหใ้ชต้ามรายจ่าย และใหถ้วัจ่าย

ได ้ยกเวน้ค่าสาธารณูปโภค ใชถ้วัจ่ายไดแ้ต่ตอ้ง

ไม่มีหนี้ ค่าสาธารณูปโภคคา้งช าระ

     งบลงทุน ใชจ่้ายตามรายการและวงเงินที่ไดร้บั

จากการจดัสรรงบประมาณ



      

    

 

ขอ้  ๒๑ (ต่อ)

    งบเงินอุดหนุน แบ่งเป็น

• เงินอุดหนุนทัว่ไป

• เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

    งบรายจ่ายอื่น 

ใหเ้บกิจ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่

ก าหนดในการจดัสรรงบประมาณ 



      

    

 

   การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่าย

         หวัหนา้ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ สามารถ

โอนเปลีย่นแปลงเพือ่จดัหา

ครุภณัฑ ์จะตอ้งมีวงเงินต่อหน่วยต า่กว่า หนึง่ลา้น

สิง่ก่อสรา้ง จะตอ้งมีวงเงินต่อหน่วยต า่กว่า สิบลา้น



      

    

 

 ขอ้ ๔ เมือ่คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมติัรายการและ

วงเงินก่อหนี้ ผูกพนัขา้มปี งบประมาณแลว้  ใหส่้วน

ราชการหรือรฐัวิสาหกิจเสนอผลการจดัซ้ือจดัจา้งที่

ไดด้ าเนินการแลว้ใหส้ านกังบประมาณพจิารณา

ความเหมาะสมของราคาก่อนท าสญัญาก่อหนี้ ผูกพนั

เวน้แต่รายการที่ส านกังบประมาณใหค้วามเห็นชอบ

ความเหมาะสมของราคาแลว้ 



      

    

 

 ขอ้ ๕ การเสนอใหส้ านกังบประมาณพจิารณาความ

เหมาะสมของราคา ส าหรบัรายการครุภณัฑ ์ ท่ีดิน

และสิง่ก่อสรา้ง  ไม่ว่าจะเบกิจ่ายในหมวด

รายจ่ายใด  ใหส่้วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจเสนอ

รายละเอียดประกอบดงันี้



      

    

 

 ขอ้ ๕ (ต่อ) 

รายการครุภณัฑ์แต่ละรายการ  ให้ระบุราคา
กลางและคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละรายการที่
ก าหนดไว้



      

    

 
 ขอ้ ๕ (ต่อ) 

รายการทีด่นิ  ให้ระบุราคากลางทีก่ าหนดไว้  เนือ้
ที่ของที่ดินและแผนผงัสังเขปของที่ดนิแต่ละรายการ  
จังหวดั  อ าเภอ  และต าบล  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของทีด่นิ
รวมทั้งราคากลางของทีด่นิซ่ึงกรมทีด่นิเป็นผู้ประมาณ
การ ราคาที่ดนิที่ซ้ือขายกนัใน ท้องตลาดในบริเวณและ
ระยะเวลาใกล้เคยีง  และราคาที่ดนิซ่ึงทางราชการ
ประเมินเพือ่เสียภาษี



      

    

 

 ขอ้ ๕ (ต่อ) 

รายการก่อสร้าง  ให้ระบุประเภทของส่ิงก่อสร้าง 
ราคากลางทีก่ าหนดไว้  แบบรูปและรายการก่อสร้าง  
หรือรายละเอยีดอืน่ใดที่จะเป็นประโยชน์ในการ
พจิารณาของส านักงบประมาณ  เช่น  ขนาด  หรือเนือ้ที่
ของอาคารที่จะก่อสร้าง



      

    

 

• การจัดท าแผนการปฎบิัติงาน
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
• การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

งาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ภายใต้ผลผลติที่สอดคล้องกบัเป้าหมายการ
ให้บริการ  และต้องรายงานผลการปฎบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณต่อส านักงบประมาณ



      

    

 

• การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์
• เป็นไปโดยประหยดั ได้ผลตามเป้าหมายและมีผล

คุ้มค่า
• การจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม

ประกาศ คตง.



ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัการเก็บรกัษาเงินและ

การน าเงินส่งคลงัพ.ศ. ๒๕๕๑

การรบัเงิน

•  ใบเสร็จรบัเงิน 

- จดัท าทะเบยีนคุม

-  ปรุ/เจาะรู 

-  หา้มขูด ลบ แกไ้ข



การรับเงินที่เก่ียวข้องกับการพัสดุ

     หลักประกันซอง 

   หลักประกันสัญญา

  ร้อยละ 5  ของวงเงิน หรือราคาพัสดุที่
จัดหา  ยกเว้นมีความส าคัญพิเศษ สูงกว่า 
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10

ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑



การจ่ายเงิน

หลกัฐานการจ่าย  หมายความว่า

  หลกัฐานแสดงว่าไดม้กีารจ่ายเงินใหแ้ก่ผูร้บั

หรือเจา้หนี้ ตามขอ้ผูกพนัถูกตอ้งแลว้

ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑



•  การจ่ายเงิน

การซ้ือทรพัยส์ิน จา้งท าของ

หรือเช่าทรพัยส์ิน  เบกิเงินจากคลงั

โดยเร็ว อย่างชา้ไม่เกิน๕วนัท าการ

นบัจากวนัทีไ่ดต้รวจรบั

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การจ่ายเงิน

•  วิธีปฏิบติั  (ขอ้ ๔๗)จ่ายเป็นเช็ค  ยกเวน้ 

จ่ายจากเงินทดรอง ฯ หรือขา้ราชการ ลูกจา้ง 

พนกังานราชการ ผูร้บับ านาญ หรือเบี้ ยหวดั 

หรือการ จ่ายต า่กว่า ๕,๐๐๐ บาท จ่ายเงินสด

ได้



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การจ่ายเงิน

• การเขียนเช็คสัง่จ่ายเงิน (ขอ้ ๔๘)

๑. จ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนี้ หรือผูม้ีสิทธิรบั
เงิน (ช่ือเจา้หนี้ )

ขีดฆ่า “ หรือผูถ้อื”ออก และ

ขีดคร่อม (ซ้ือ จา้งท าของ เช่า)



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การจ่ายเงิน

๒. จ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนี้ (กรณีที่มิใช่ซ้ือ 
จา้งท าของ เช่าทรพัยส์ิน )

ขีดฆ่า “ หรือผูถ้อื” ออก และ

จะขีดคร่อม หรือไม่ก็ได้



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การจ่ายเงิน

๓. สัง่จ่ายเงินเพือ่ขอรบัเงินสดมาจ่ายออก
เช็คในนามเจา้หนา้ที่การเงินของส่วนราชการ 

และ ขีดฆ่า “ หรือผูถ้อื”ออก

หา้มสัง่จ่ายเงินสด หา้มลงลายมือชื่อสัง่จ่ายใน

เช็คไวล่้วงหนา้



การเขียนหรือพิมพจ์ านวนเงินในเช็ค

ชิดเสน้ และ ชิดค าว่า บาท

หรือขีดเสน้หนา้จ านวนเงิน

และใหขี้ดเสน้ตรงหลงัชื่อสกุล ช่ือบริษทั 

หรือหา้งหุน้ส่วน จนชิดค าว่า

“หรือผูถ้อื”

ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑





ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การจ่ายเงินท่ีเกีย่วข้องกับการพัสดุ

   การจ่ายเงินล่วงหน้า  ไม่เกินร้อยละ 15  
ของราคาซื้อ หรือราคาจ้าง  กรณี  สอบราคา 
ประกวดราคา  วิธีพิเศษ ต้องน า พันธบัตร
รัฐบาลไทย หรือ หนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่รับ
ล่วงหน้าไป



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การจ่ายเงินทีเ่กี่ยวข้องกับการพัสดุ
   การจ่ายค่าตอบแทน  
•  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน  350 บาท 
•  ผู้ควบคุมงาน       300 บาท



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การจ่ายเงินท่ีเกีย่วข้องกับการพัสดุ

   การจ่ายค่าตอบแทน  ให้ได้รับ อัตรา 

•คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระเบียบพสัดุ 

•ประธานกรรมการ ไม่เกินคนละ  1,500 บาท

•กรรมการ ไม่เกินคนละ  1,200 บาท

• ต่อครั้งท่ีมาประชุม (หนังสือ กค. 0406.4/ว 38 ลว. 28 
เมย.58 )





ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

•  เงินยืม  หมายความว่า
  เงินที่ส่วนราชการจ่ายใหแ้ก่บุคคลใด

บุคคลหนึง่ยืม

- เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการ / ปฏิบติัราชการอ่ืน



ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

•  การเบิกเงินยืม  ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ
๑ ค่าจา้งชัว่คราว ไม่มีก าหนดจ่ายเป็น

งวดแน่นอนเป็นประจ า

๒ ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ

  ๓ ค่าไปรษณีย์



ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

•  การเบกิเงินยืม  ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ
๔ งบกลาง การศึกษาบุตร / เงินเพิม่ค่า

ครองชีพชัว่คราว

๕ หมวดอ่ืนๆที่จ่ายในลกัษณะเดียวกบั

          ขอ้ ๑-๓  

  



ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

•  ส่งใบส าคญัเงินยืม  
๑ เดินทางไปประจ าต่างส านกังาน /ตปท./กลบั

ภูมิล าเนาเดิม  ส่งภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัไดร้บัเงิน

๒ ไปราชการอ่ืน/ตปท.ชัว่คราว ส่งภายใน ๑๕ วนั

นบัจากวนักลบัมาถงึ  



ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

•  ส่งใบส าคญัเงินยืม  
การปฏิบติัราชการนอกจากไปราชการ

ประจ าต่างส านกังาน  หรือ ๒ ส่ง

ภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัไดร้บัเงิน



ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การเบกิเงินจากคลงั

- ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะภายในวงเงินประจ า

งวดที่ไดร้บัอนุมติั

-  เบกิไดต้าม กม. ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

มติ ครม. หรือ ที่ไดร้บัอนุญาต จาก กค.



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การควบคุมและตรวจสอบ

•  กรณีเงินขาดบญัชี หรือ สูญหาย เสียหายมี
พฤติการณส่์อไปในทางไม่สุจริต

•  หน.ส่วนราชการ/ผูว่้าฯ รายงานพฤติการณใ์ห้
กระทรวงเจา้สงักดัและกระทรวงการคลงัทราบ

โดยด่วน



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑

การควบคุมและตรวจสอบ

•  กรณีเห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็ให้
ฟ้องรอ้งด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าความผิด / 

ด าเนินการสอบสวนหาตวัผูร้บัผิดตามระเบยีบสร.

ว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมิดฯ



การจ าหน่าย

- ขายวิธีทอดตลาด ยกเวน้ ราคาพสัดุไม่

เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายวิธีตกลงราคาได้

- แลกเปลีย่น   

-  โอน  

-  แปรสภาพ หรือ ท าลาย 

การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ
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- ค านึงถงึประโยชนส่์วนรวม

  - ปราศจากผลประโยชนท์บัซอ้น

  - มีความสมเหตุสมผล

  - กระบวนการโปร่งใสตรวจสอบได ้

พร ๔ ประการ ของ

การใชดุ้ลยพนิิจทีช่อบ



    สุขใจเมือ่ใฝ่ธรรม

อยู่เรือนพงั  ยังดี        ไม่มีทุกข์
   ดีกว่าคุก หลายเท่า ไม่เศร้าหมอง
จนยังดี        มีธรรม    ค า้ประคอง 
   ดีกว่าปอง ทุจริต    ผิดศีลธรรม
                                                                   
                                            รศ.เสถียรพงษ์  วรรณปก



 สวสัดีมีโชค


