
การบริหารงานการเงิน

กลุมงานคลัง สํานักบริหารกลาง



แนะนําหนวยงาน

➢ กลุมงานคลัง
● งานธุรการ

● งานงบประมาณ

● งานการเงิน

● งานเงินเดือน

● งานบัญชี
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เนื้อหาบรรยาย

01 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ

02 บัตรเครดิตราชการ

03 ขอพึงปฏิบัติ/พึงระวัง เกี่ยวกับการเบิกจาย
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เนื้อหาบรรยาย

01 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ

02 บัตรเครดิตราชการ

03 ขอพึงปฏิบัติ/พึงระวัง เกี่ยวกับการเบิกจาย

4



01  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ

➢ พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            

- มาตรา 37 หนวยงานของรัฐจะกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินไดก็แตโดยอาศัยอํานาจที่มีอยู 

ตามกฎหมาย

 การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงินของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่       

หรือการดําเนินงานตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย 

ประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตาม

รายการและวงเงินงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐนั้นดวย
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01  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ (ตอ)

➢ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
1. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560

ขอ 4  การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา               

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และระเบียบที่เกี่ยวของของ        

กระทรวงการคลัง มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
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01  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ (ตอ)

➢ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ตอ)

2. วาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562

ขอ 9  การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินนั้นไปจาย และหามมิให

ขอเบิกเงินจนกวาจะถึงกําหนดหรือใกลจะถึงกําหนดจาย เวนแตมีเหตุจําเปนที่ตอง    

ขอเบิกลวงหนาบางสวนเพื่อรักษาประโยชนของทางราชการ

เงินที่ขอเบิกเพื่อการใดใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการนั้นเทานั้น จะนําไปจาย

เพื่อการอื่นไมได
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01  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ (ตอ)

➢ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ตอ)

2. วาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 (ตอ)

ขอ 10  การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน ใหทําไดเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได

การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการ

อนุมัติตามภารกิจของสํานักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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01  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ (ตอ)

➢ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ตอ)

2. วาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 (ตอ)

สวนที่ 3  เกี่ยวกับการยืมเงินเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ               

ศึกษาเพื่อนําไปปฏิบัติใหถูกตอง (ยืม - สงใช เงินยืม)  
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กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ (ตอ)

➢ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ตอ)

3. วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน กสม. พ.ศ. 2562

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ที่ไมมีกฎหมายหรือระเบียบ      

คณะกรรมการฯ กําหนดไวเปนการเฉพาะ หรือไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ         

มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง หรือที่ไดรับความเห็นชอบ     

จากกระทรวงการคลังกําหนดไว
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01  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ (ตอ)

➢ หลักเกณฑ :
1. หนังสือ ที่ สม 0001/ว 1164 ลว. 29 กันยายน 2560                                                                    

เรื่อง ซักซอมการเบิกจายเงิน กรณีผูเดินทางมิไดเปนผูถือบัตรเครดิตราชการของสํานักงาน กสม.

2. หนังสือ ที่ สม 0001/ว 882 ลว. 19 กรกฎาคม 2561                                                                   

เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร

3. หนังสือ ที่ สม 0001/ว 1432 ลว. 12 ธันวาคม 2562                                                                     

เรื่อง การเบิกคาพาหนะรับจางในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กรณีที่มิไดมีการพักแรม

11



01  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ (ตอ)

➔ กฎหมาย ระเบียบ กระทรวงการคลัง :

● พรฎ. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526                                                   

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

● ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554    + หลักเกณฑกระทรวงการคลัง

● ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม   

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549                                                                                        

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
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เนื้อหาบรรยาย

01 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ

02 บัตรเครดิตราชการ

03 ขอพึงปฏิบัติ/พึงระวัง เกี่ยวกับการเบิกจาย
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02  บัตรเครดิตราชการ

➢ หลักเกณฑ : ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชบัตรเครดิตราชการของกระทรวงการคลัง                           

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว 56  ลว. 30 พฤษภาคม 2559

➢ สถาบันผูออกบัตรเครดิต : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

➢ ระยะเวลา : เริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนมา

ปจจุบัน อยูระหวางเปลี่ยนสถาบันผูออกบัตรเครดิต → บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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02  บัตรเครดิตราชการ (ตอ)

แต
กต

าง
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02  บัตรเครดิตราชการ (ตอ)

แต
กต

าง

ตองแจงรายชื่อผูเดินทางเพื่อรับสิทธิ 16



02  บัตรเครดิตราชการ (ตอ)

➢ บัตรเครดิตราชการ ใชจายอะไรไดบาง? 

ชําระคาสินคา + บริการ ที่ไดรับอนุมัติ ตามรายการ :

➔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
➔  คาใชจายในการจัดฝกอบรม จัดประชุม สัมมนา จัดงาน จัดนิทรรศการ    

+ จัดกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
➔  คารับรองชาวตางประเทศ
➔ คาโดยสารเครื่องบินสําหรับขาราชการ หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับทุน 

การศึกษาที่ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.

+ คาใชจายจําเปน เชน วงเงินการันตี, Refund บัตรโดยสารเครื่องบิน
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02  บัตรเครดิตราชการ (ตอ)

➢ คําแนะนําในการใชบัตรเครดิตราชการ 

➔ รานคา/ผูใหบริการ ตองไมคิดคาธรรมเนียมรูดบัตร (Service charge fee) 
เนื่องจากเปนระเบียบขอบังคับของวีซา/มาสเตอรการด และหลักเกณฑการใช
บัตรเครดิตราชการของกระทรวงการคลัง                                                           
*** หากผูรับเงินคิดคาธรรมเนียม ใหผูถือบัตรรีบแจงผูประสานงานเพื่อประสาน 
ธนาคารเจาของบัตรแกไข กอนรูดชําระเงิน 

➔  ผูถือบัตร ที่บัตรชํารุด/สูญหาย ใหแจงขอทําบัตรใหมตามแบบฟอรมที่กําหนด    
*** กรณีฉุกเฉิน สามารถแจงธนาคารเจาของบัตรเพื่อใหความชวยเหลือ     
ในการชําระเงินได
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เนื้อหาบรรยาย

01 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการเบิกจายที่ควรทราบ

02 บัตรเครดิตราชการ

03 ขอพึงปฏิบัติ/พึงระวัง เกี่ยวกับการเบิกจาย
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03  ขอพึงปฏิบัติ/พึงระวัง เกี่ยวกับการเบิกจาย

➢ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
● พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 37

“ จะกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินไดก็แตโดยอาศัยอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย 

การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงินในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงาน

ตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย 

ประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ ”
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03  ขอพึงปฏิบัติ/พึงระวัง เกี่ยวกับการเบิกจาย

➢ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
● ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการรับ การจาย      

และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562  ขอ 10

“ การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน ใหทําไดเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ          

ขอบังคับ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได ”
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