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กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของกับการจัดเก็บ

พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ี

ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐
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คาธรรมเนียมและคาปรับทีจ่ัดเกบ็ได เปนเงินประเภทใด 

• บรรดาเงินทั้งปวงท่ีพึงชําระใหแกรัฐบาล ไมวาเปนภาษีอากร 
คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูหรือเงินอ่ืนใด หัวหนาสวนราชการที่
ไดเก็บหรือรับเงินนั้นมีหนาที่ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัด ตามกําหนดเวลาและขอบังคับที่
รัฐมนตรีกําหนด  โดยไมหักเงินไวเพื่อการใดๆเลย

พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑  มาตรา ๔ 
วรรคหนึ่ง
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คาธรรมเนียมและคาปรับทีจ่ัดเกบ็ได เปนเงินประเภทใด 

• รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ
ใดๆหักรายจายจากเงินที่จะตองสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ 
หรือสงคลังจังหวัด ในกรณีรายจายท่ีจําเปนตองจายตามระเบียบ
ที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพ่ือเปนคาสินบนรางวัล 
หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแก
รัฐบาล   

พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑  มาตรา ๔ 
วรรคสอง
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คาธรรมเนียมและคาปรับทีจ่ัดเกบ็ได เปนเงินประเภทใด

เพื่อใหสามารถหักเงินไวใชจายได  ตร.จึงไดขอทําความตก
ลงไปยังกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติใหหักเงินไวใชจายใน
การบริหารงานตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.
๒๕๕๘ แตไมไดรับอนุมัติ 

ดังนั้น จึงตองนําเงินท่ีจัดเก็บไดหรือท่ีรับไว สงคลังเปน
รายไดแผนดิน ตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ไปกอน  
หากทบทวนเร่ืองขออนุมัติกระทรวงการคลังได  จักแจง
แนวทางปฏิบัติใหทราบตอไป
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ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ เก็บรักษาและนําสงเงิน

การรับเงิน

* ออก
ใบเสร็จรับเงินทุก
ครั้ง

* บันทึกการรับ
เงินในระบบ 
GFMIS หรือระบบ
การควบคุม
การเงินของ
หนวยงานยอย 

การเก็บรักษาเงิน

* จัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันเปนประจําทุกวัน

* สิ้นเวลารับจายเงิน เจาหนาท่ี
การเงินนําเงินท่ีจะเก็บรักษาและ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน สง
มอบคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

* คณะกรรมการฯตรวจสอบตัว
เงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

การนําเงินสงคลัง

เงินรายไดแผนดิน ให
นําสงอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง  แตถามีเงิน
รายไดแผนดินเก็บรักษา
ในวันใดเกินหนึ่งหม่ืน
บาท ใหนําเงินสงโดย
ดวน แตอยางชาตองไม
เกินสามวันทําการถัดไป
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การใชใบเสร็จรับเงนิ

• สิ้นปงบประมาณรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน วามีอยู
เทาใด ใชไปเทาใด ภายใน ๓๑ ต.ค.

• สําเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญหาย 
หรือเสียหาย

• สตง.ตรวจสอบแลว จึงใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา
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สิ่งที่หัวหนาหนวยงานตองดําเนินการ

แตงต้ังเจาหนาท่ีตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ี
จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึก

แตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
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องคประกอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

หนวยงานผูเบิก

แตงต้ังขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

อยางนอย ๒ คน

หนวยงานยอย

แตงต้ัง ร.ต.ต.ขึ้นไป ๓ 
คน แตถามีไมครบ ให

แตงต้ังผูที่มียศตํ่ากวารวม
เปนกรรมการดวยก็ได
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การเก็บรักษาเงินของหนวยงานยอย

• รับเงินคาปรับเปนคร้ังคราว และมีจํานวนเงินไมมาก ใหนํา
เงินท่ีจัดเก็บฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานผู
เบิก ท่ีเปดไวเพื่อการนี้ หรือระหวางรอนําสงหนวยงานผู
เบิก อาจจะนําฝากเขาบัญชีกระแสรายวันในนามของ
หนวยงานยอยไวกอน แลวจึงเขียนเช็คสั่งจายเพื่อนําฝาก
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการผูเบิกตอไป โดย
หัวหนาหนวยงานยอยลงนามในหนังสือเพื่อนําสงเงินให
หนวยงานผูเบิก
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สิ่งท่ีหนวยงานยอยตองดําเนินการเพิ่มเติมจากการรับเงิน

นําสําเนาใบเสร็จรับเงินมาบันทึกทะเบียนคุมการรับและนําสง
เงินรายไดแผนดิน

และทุกวันท่ี ๑๕ กรณีสงเงินใหหนวยงานผูเบิกผานบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผูเบิก ใหสรุปขอมูลการรับและนําสงจาก
ทะเบียนคุมการรับและนําสงฯเพื่อจัดทํารายงานการรับและ
นําสง ๒ ฉบับ สงใหหนวยงานผูเบิก   ๑ ฉบับ พรอมสําเนาใบ
นําฝาก และเก็บไว ๑ ฉบับ กรณีนําสงคลังแทนผูเบิก ใหสําเนา
ใบนําสงใหหนวยงานผูเบิกภายในวันท่ีนําเงินสงคลัง

11



ห า ก ห น ว ย ง า น ย อ ย มี เ งิ น ร า ย ไ ด แ ผ น ดิ น

เก็บรักษาเกินกวาหนึ่งหม่ืนบาท 

• ใหรีบนําสงหนวยงานผูเบิกเพื่อนําสงคลัง หรือรีบนําสงคลัง

แทนหนวยงานผูเบิก แลวสําเนาแจงหนวยงานผูเบิกทราบ

เพื่อบันทึกการรับและนําสงเงินในระบบ GFMIS ภายใน

วันท่ีนําสงคลัง
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เงินรายไดจากการจัดฝกอบรม

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ

ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดจากการ

ฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
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คาลงทะเบียนหรือคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูเขารับการ

ฝกอบรม จะดําเนินการอยางใด

หากเปนกรณีจําเปนเรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการ และไมมี
การต้ังงบประมาณไว หรือต้ังไวแตไมเพียงพอ ใหหักไวใช
จายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมไดเทาท่ีจายจริง

ฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “เงินคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมของ......(ชื่อสวนราชการ)......”

ใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมของสวนราชการ
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คาลงทะเบียนหรือคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูเขารับการ

ฝกอบรม จะดําเนินการอยางใด

เสร็จสิ้นการฝกอบรมแตละคร้ัง หากมีเงินคงเหลือ นําสง

คลังเปนรายไดแผนดินภายใน ๓๐ วัน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการการเบิกเงิน การจายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การนําเงินสงคลัง การพัสดุ การบัญชี และวี

ปฏิบัติอื่นใดท่ียังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหถือปฏิบัติ

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม
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ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

พ.ต.อ.หญิง สมพร เหลาอํานวยชัย

ฝายการเงนิ ๖ กง.สงป.

๐ ๒๒๐๕ ๒๓๐๗ หรือ ๐๙ ๒๒๔๙ ๗๙๐๙
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