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ขอบงคบสภาทหารผานศก
วาดวยการเงน
พ.ศ.๒๕๓๒

----------------------------------------

โดยทเปนการสมควรปรบปรงขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น พ.ศ.๒๕๑๕ และฉบบท
แกไขเพ$มเต$มใหเหมาะสมย$งข"1น อาศยอ2านาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบญญต$องค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก พ.ศ.๒๕๑๐ สภาทหารผานศ"ก จ"งออกขอบงคบไวดงตอไปน1
ขอ ๑ ขอบงคบน1เรยกวา "ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น พ.ศ.๒๕๓๒"
ขอ ๒ ขอบงคบน1ใหใชบงคบต1งแตวนถดจากวนประกาศในราชก$จจานเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเล$ก
๓.๑ ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น พ.ศ.๒๕๑๕
๓.๒ ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๒๑
บรรดาความในขอบงคบ ระเบยบ ค2าสง และค2าช1แจงอ=นใดในสวนทไดก2าหนดไวแลวในขอบงคบน1
หร=อซ"งขดหร=อแยงกบขอบงคบน1 ใหใชความในขอบงคบน1แทน
หมวด ๑
นยาม
ขอ ๔ ในขอบงคบน1
๔.๑ "ผAอ2านวยการ" หมายความวา ผAอ2านวยการองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๒ "กองการเง$น" หมายความวา กองการเง$น ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๓ "ผAมอ2านาจสงจายเง$น" หมายความวา ผAอ2านวยการองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อ
หวหนาส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขต หร=อหวหนาหนวยงานทผAอ2านวยการองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
มอบหมาย
๔.๔ "ผAอ2านวยการกองการเง$น" หมายความวา ผAอ2านวยการกองการเง$น ฝCายปลดบญช องค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๕ "รองผAอ2านวยการกองการเง$น" หมายความวา รองผAอ2านวยการกองการเง$น ฝCายปลดบญช
องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๖ "ผAชวยผAอ2านวยการกองการเง$น" หมายความวา ผAชวยผAอ2านวยการกองการเง$น ฝCายปลดบญช
องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
(2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น พ.ศ.๒๕๓๒ ราชก$จจานเบกษา ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๖ ตอนท ๗๗
วนท ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒
(2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนพ$เศษ ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖

-2๔.๗ "พนกงานการเง$น" หมายความวา หวหนาแผนกเง$นทวไป หร=อหวหนาแผนกเง$นสงเคราะห7
หร=อหวหนาแผนกเง$นกองทน กองการเง$น ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กหร=อพนกงานการเง$น
ส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขต หร=อผAทท2าหนาทพนกงานการเง$นของหนวยงานทมการรบจายเง$น หร=อ
ผAทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กสงใหท2าหนาทพนกงานการเง$น
๔.๘ "เจาหนาทการเง$น" หมายความวา เจาหนาทเง$นทวไป หร=อเจาหนาทเง$นสงเคราะห7หร=อเจา
หนาทเง$นกองทน กองการเง$น ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๙ "ประจ2าแผนกการเง$น" หมายความวา พนกงานช1นประจ2าแผนกของแผนกเง$นทวไปหร=อ
ของแผนกเง$นสงเคราะห7 หร=อแผนกเง$นกองทน กองการเง$น ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
หร=อพนกงานช1นประจ2าแผนกของหนวยงานทมการรบจายเง$น ซ"งผAบงคบบญชาสงใหท2าหนาทเกยวกบการเง$น
และหร=อการบญช
๔.๑๐ "พนกงานรบจายเง$น" หมายความวา เจาหนาทการเง$น หร=อประจ2าแผนกการเง$นหร=อ
พนกงานทมหนาทเกยวกบการเง$นของหนวยงานทมการรบจายเง$น
๔.๑๑ "เสมยนการเง$น" หมายความวา พนกงานช1นเสมยนของแผนกเง$นทวไปหร=อแผนกเง$น
สงเคราะห7หร=อแผนกเง$นกองทน กองการเง$น ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อหนวยงานทม
การรบจายเง$น ซ"งท2าหนาทเสมยนตามทผAบงคบบญชาก2าหนด
๔.๑๒ "กองบร$หารและควบคม" หมายความวา กองบร$หารและควบคม ฝCายปลดบญช องค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๑๓ "ผAอ2านวยการกองบร$หารและควบคม" หมายความวา ผAอ2านวยการกองบร$หารและควบคม
ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๑๔ "พนกงานงบประมาณ" หมายความวา หวหนาแผนกควบคมงบประมาณ กองบร$หารและ
ควบคม ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อผAทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก สงใหท2าหนาท
เกยวกบการควบคมงบประมาณ
๔.๑๕ "พนกงานควบคมคาใชจาย" หมายความวา หวหนาแผนกตรวจจาย ๑ หร=อหวหนา
แผนกตรวจจาย ๒ กองบร$หารและควบคม ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อผAทองค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"กสงใหท2าหนาทตรวจสอบหลกฐานการเง$นและควบคมการเบ$กจายเง$นขององค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๑๖ "พยานประจ2าวน" หมายความวา พนกงานช1นประจ2าแผนกข"1นไปซ"งผAมอ2านาจสงจายเง$น
สงใหท2าหนาทตรวจสอบเง$นทน2าออกและน2าเขาเกKบในก2าปLMนเกKบเง$นทกคร1ง
๔.๑๗ "ผAถ=อลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$น" หมายความวา ผAมหนาทถ=อลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$นโดย
ต2าแหนง ไดแก ผAมอ2านาจสงจายเง$น หร=อพนกงานช1นประจ2าแผนกข"1นไป ทผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งใหเปน
ผAถ=อลAกกญแจแทนตนและพนกงานการเง$น
๔.๑๘ "ผAถ=อลAกกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น" หมายความวา ผAมหนาทถ=อลAกกญแจประตAทเกKบ
ก2าปLMนเกKบเง$น ไดแก พนกงานช1นประจ2าแผนกข"1นไป ซ"งผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งใหเปนผAถ=อลAกกญแจประตAทเกKบ
ก2าปLMนเกKบเง$น
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ด$นเหนยว

๔.๑๙ "ตรา" หมายความวา เคร=องหมายทท2าเปนรAปตาง ๆ ส2าหรบประทบเปนส2าคญทครงหร=อ
๔.๒๐ "ก2าปLMนเกKบเง$น" หมายความวา ตAน$รภย หร=อตAเหลKกหร=อหบเหลKกอนมนคงส2าหรบเกKบเง$น
๔.๒๑ "ทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น" หมายความวา หองหร=อกรงเหลKกทท2าไวโดยมนคงเปนพ$เศษส2าหรบ

เกKบก2าปLMนเกKบเง$น

๔.๒๒ "เง$น" หมายความวา เง$นตราทช2าระหน1ไดตามกฎหมายและใหหมายความรวมถ"งเอกสาร
การเง$น ซ"งมมAลคาเปนเง$น เชน เชKค ดรQาฟท7 ธนาณต$ เปนตน
๔.๒๓ "เง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก" หมายความวา เง$นในงบประมาณและเง$นนอก
งบประมาณ
๔.๒๔ "เง$นในงบประมาณ" หมายความวา เง$นทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กไดรบเปน
กรรมส$ทธ$T แลวน2ามาจดสรรเปนงบประมาณรายจายประจ2าปUขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กตามทสภา
ทหารผานศ"กก2าหนด
๔.๒๕ "เง$นนอกงบประมาณ" หมายความวา เง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทไมใชเง$น
ในงบประมาณ
๔.๒๖ "การเบ$กเง$น" หมายความรวมถ"งการรบเง$นและการรบแจงการเครด$ตบญชเง$นฝากธนาคาร
ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๒๗ "การจายเง$น" หมายความรวมถ"งการสงเง$นดวย
๔.๒๘ "บญช" หมายความวา บญชเง$นทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด
๔.๒๙ "ระเบยบแบบแผนของทางราชการ" หมายความวา กฎหมาย ขอบงคบระเบยบ ค2าสงและ
ค2าช1แจง ของทางราชการในสวนทเกยวกบการงบประมาณ การเง$น การบญช การสถ$ต$และการพสด
๔.๓๐ "กองบญช" หมายความวา กองบญช ฝCายปลดบญช องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๓๑ "ผAอ2านวยการกองบญช" หมายความวา ผAอ2านวยการกองบญช ฝCายปลดบญช องค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๔.๓๒ "พนกงานบญช" หมายความวา หวหนาแผนกบญชเง$น หวหนาแผนกบญชทรพย7ส$นและ
เง$นกองทน กองบญช ฝCายปลดบญช พนกงานบญช ส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขตหร=อผAทท2าหนาทพนกงาน
บญชของหนวยงานทมการรบจายเง$น หร=อผAทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กสงใหท2าหนาทพนกงานบญช
หมวด ๒
หนาท#$และความรบผดชอบ
ขอ ๕ ผAมอ2านาจสงจายเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๕.๑ อ2านวยการและสงการ เกยวกบ การเง$น การบญช การงบประมาณ และการเกKบรกษาเง$น
ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กใหเปนไปตามขอบงคบน1

-4๕.๒ เปนผAสงจายเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก การสงจายเง$นแทน ผAมอ2านาจสงจาย
เง$นใหกระท2าไดตามนยแหงขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการบร$หารงานและด2าเน$นก$จการขององค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๕.๓ แตงต1งผAเกKบรกษาสมดใบเสรKจรบเง$น
๕.๔ แตงต1งพนกงานช1นประจ2าแผนกข"1นไป ใหท2าหนาทพนกงานการเง$น พนกงานบญช ในกรณ
ทต2าแหนงน1นวางลง
๕.๕ ถ=อลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$นในหนาทของตน หร=อแตงต1งพนกงานต1งแตช1นประจ2าแผนก
ข"1นไป เปนผAถ=อลAกกญแจแทนตนไดตามความจ2าเปน
๕.๖ จดใหมตราส2าหรบผAถ=อลAกกญแจ ดงน1
๕.๖.๑ ทประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น
๕.๖.๒ ทก2าปLMนเกKบเง$นในต2าแหนงผAมอ2านาจสงจายเง$น
๕.๖.๓ ทก2าปLMนเกKบเง$นในต2าแหนงพนกงานการเง$น
(1)
๕.๗ ลงลายม=อช=อสงจายเง$นในเชKครวมกบผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อรองผAอ2านวยการ
กองการเง$น หร=อผAชวยผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อพนกงานบญช แลวแตกรณ ในการน1จะแตงต1งพนกงาน
ช1นประจ2าแผนกข"1นไป เปนผAลงลายม=อช=อแทนตนกKได
๕.๘ แตงต1งพยานประจ2าวนและผAรวมรบผ$ดชอบในการไปรบ หร=อจายเง$นนอกบร$เวณทท2าการ
เพ=อปฏ$บต$หนาทตามทไดก2าหนดไว
๕.๙ แตงต1งผAเกKบเง$นรายไดตาง ๆ ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ตามประเภททเหKนวาจ2าเปน
๕.๑๐ รบผ$ดชอบในการทไดสงซ=1อ สงจาง กอหน1ผAกพน หร=อกระท2าการใด ๆ ไปโดยพลการ
ซ"งเปนการผ$ดขอบงคบ ระเบยบ ค2าสงขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อระเบยบแบบแผนของทางราชการ
หร=อท2าใหองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กตองตกอยAในฐานะลAกหน1เก$นกวาเง$นในงบประมาณ หร=อเง$นนอก
งบประมาณทมอยA
(2)
ขอ ๖ ผAอ2านวยการกองการเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
(3)
๖.๑ เปนทปร"กษาของผAบงคบบญชา ด2าเน$นการและรบผ$ดชอบในก$จการเกยวกบการเง$น
๖.๒ เปนผAบงคบบญชาของพนกงานในกองการเง$น
(4)
๖.๓ เปนผAควบคมและก2ากบดAแลการเบ$กเง$น การรบจายเง$น การเกKบรกษาเง$น ใหเปนไป
โดยเรยบรอยทนเวลา
๖.๔ ลงลายม=อช=อสงจายเง$นในเชKค รวมกบผAมอ2านาจสงจายเง$น หร=อผAไดรบแตงต1งใหลงลายม=อ
ช=อแทน
๖.๕ แกไขและปฏ$บต$ตามขอทกทวง ขอเสนอแนะของหนวยงานทเกยวของภายในระยะเวลาท
ก2าหนด แลวรายงานผลการปฏ$บต$ใหผAบงคบบญชาทราบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) – (2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘, ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
(3) – (4) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนพ$เศษ ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖

-5ขอ ๗ รองผAอ2านวยการกองการเง$น ผAชวยผAอ2านวยการกองการเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบตามทผA
บงคบบญชามอบหมาย
ขอ ๘ พนกงานการเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๘.๑ เปนผAเบ$กเง$น รบจายเง$น และเกKบรกษาเง$น
๘.๒ ถ=อลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$นในหนาทของตน
๘.๓ รบผ$ดชอบการเกKบรกษาเง$นทอยAในก2าปLMนเกKบเง$นใหถAกตองครบถวนตรงกบรายการและยอด
เง$นคงเหล=อประจ2าวนในรายงานรบจายประจ2าวน หร=อในสมดเง$นสด และสมดบนท"กน2าเง$นเขาออก กบรบผ$ดชอบ
เง$นทอยAในระหวางท2าการรบจายเง$นประจ2าวน
๘.๔ รบจายเง$นใหถAกตองตามหลกฐานการรบจาย และใหลงลายม=อช=อพรอมท1ง วน เด=อน ปU
ในหลกฐานโดยรบรองวาไดรบหร=อจายเง$นแลว และสงหลกฐานการรบจายน1นใหพนกงานบญช
๘.๕ สรปยอดเง$นรวมรบจายเง$นประจ2าวนตามหลกฐานในวนทท2าการรบจายเง$น
๘.๖ เกKบรกษาสมดเชKค สมดฝากเง$นธนาคารหร=อใบฝากเง$นธนาคารทยงไมไดใชและทใชแลว
(2)
ขอ ๙ เจาหนาทการเง$น และประจ2าแผนกการเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบเกยวกบการเง$นตามทผA
บงคบบญชาก2าหนด
ขอ ๑๐ พนกงานรบจายเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๑๐.๑ ด2าเน$นการเกยวกบการรบจายเง$น
๑๐.๒ รบเง$นจากพนกงานการเง$น เพ=อจายใหแกผAทมส$ทธ$รบเง$น
๑๐.๓ รบผ$ดชอบเง$นทรบและจาย
๑๐.๔ รบจายเง$นใหถAกตองตามหลกฐานการรบจาย และใหลงลายม=อช=อพรอมท1ง วน เด=อน ปU
ในหลกฐานน1นโดยรบรองวา ไดรบหร=อจายเง$นแลว และสงหลกฐานการรบจายน1นใหพนกงานบญช
๑๐.๕ สรปยอดเง$นรวมรบจายประจ2าวนเสนอตอพนกงานการเง$น พรอมท1งสงเง$นทเหล=อค=น
ในวนทรบจายเง$น
๑๐.๖ จดท2า ตรวจสอบ เกKบรกษาหลกฐานการจายเง$นเด=อน คาจางประจ2าและหร=อเง$นอ=นทจาย
เปนรายเด=อน
(3)
ขอ ๑๑ ผAบงคบบญชาจะสงใหเสมยนการเง$นท2าหนาทรบจายเง$นเปนคร1งคราวไดเฉพาะในกรณจ2าเปน
และจ2านวนเง$นทสมควรเทาน1น ส2าหรบการสงใหไปรบจายเง$นนอกบร$เวณทท2าการและเง$นทจะ ไปรบหร=อจายเปน
เง$นสด และหร=อเชKคทม$ไดขดครอมใหกระท2าไดภายในวงเง$นคราวละไมเก$นหาหม=นบาท
(1)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
(2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนพ$เศษ ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖
(3) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๔) พ.ศ.๒๕๔๑ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๑๕ ตอน ๙๔ง วนท ๒๔ พฤศจ$กายน ๒๕๔๑

-6-

ขอ ๑๑ ทว ผAอ2านวยการกองบญช มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1 เปนทปร"กษาของผAบงคบบญชา
ด2าเน$นการและรบผ$ดชอบในก$จการเกยวกบการบญช และการรายงานงบการเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหาร
ผานศ"กใหเปนไปตามขอบงคบน1 เปนผAบงคบบญชาของพนกงานในกองบญช ควบคมและก2ากบดAแลดานการบญช
ใหเปนไปโดยเรยบรอยทนเวลา ตลอดจนควบคมการเกKบรกษาบญชและหลกฐานประกอบบญชใหถAกตองครบถวน
รวมท1งแกไขและปฏ$บต$ตามขอทกทวง ขอเสนอแนะของหนวยงานทเกยวของภายในระยะเวลาทก2าหนดแลว
รายงานการปฏ$บต$ใหผAบงคบบญชาทราบ
ขอ ๑๒ พนกงานบญช มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๑๒.๑ รบผ$ดชอบเกยวกบการบญช
๑๒.๒ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบญชใหถAกตองสมบAรณ7กอนบนท"กรายการ
บญช
๑๒.๓ ด2าเน$นการ หร=อควบคมการบนท"กรายการบญชใหถAกตองตรงกบหลกฐานและประเภทเง$น
แลวใหลงลายม=อช=อพรอมท1ง วน เด=อน ปU และหนาบญชในเอกสารประกอบการลงบญชน1น
(2)
๑๒.๔ ลงลายม=อช=อสงจายเง$นในเชKครวมกบผAมอ2านาจสงจายเง$น หร=อผAไดรบแตงต1งใหลงลายม=อ
ช=อแทน ยกเวนองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กสวนกลาง
๑๒.๕ ท2ารายงานการเง$นเสนอผAมอ2านาจสงจายเง$นเปนประจ2าเด=อน และประจ2าปU
๑๒.๖ เกKบรกษาบญช และเอกสารประกอบการลงบญชไวในทปลอดภย
ขอ ๑๓ พนกงานงบประมาณ มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๑๓.๑ จดท2างบประมาณประจ2าปUขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๑๓.๒ ตรวจสอบการขออนมต$ใชจายเง$นงบประมาณ โดยพ$จารณาเสนอความเหKนและรบรองวา
การใชจายงบประมาณชอบดวยระเบยบแบบแผนเกยวกบการงบประมาณกบท1งมงบประมาณพอจายได
๑๓.๓ ควบคม บร$หาร และต$ดตามการใชจายงบประมาณขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๑๓.๔ รายงานสถานภาพงบประมาณ ตามระยะเวลาทก2าหนด
ขอ ๑๔ พนกงานควบคมคาใชจาย มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๑๔.๑ ด2าเน$นการเกยวกบการตรวจสอบหลกฐานการเบ$กจายเง$น
๑๔.๒ ตรวจสอบและรบรองความถAกตองของเอกสาร และหลกฐานการเบ$กจายเง$นใหเปนไป
ตามขอบงคบ ระเบยบ ค2าสง ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อระเบยบแบบแผนของทางราชการ
๑๔.๓ ควบคมงบประมาณเฉพาะการเบ$กจาย
ขอ ๑๕ เสมยนการเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบเกยวกบการเง$น และหร=อการบญช ตามท
ผAบงคบบญชาก2าหนด
(1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) - (2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนพ$เศษ ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖

-7ขอ ๑๖ พยานประจ2าวน มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๑๖.๑ ตรวจนบเง$นทน2าออกจากก2าปLMนเกKบเง$นใหตรงกบรายการและจ2านวนเง$นน2าออกใน
สมดบนท"กน2าเง$นเขาออก
๑๖.๒ ตรวจนบเง$นทน2าเขาเกKบในก2าปLMนเกKบเง$นใหตรงกบรายการและจ2านวนเง$นน2าเขาเกKบใน
สมดบนท"กน2าเง$นเขาออก และควบคมอยAตลอดเวลาจนกระทงพนกงานการเง$นน2าเง$นจ2านวนน1นเขาเกKบในก2าปLMน
เกKบเง$นและใสกญแจประทบตราทครงหร=อด$นเหนยวเรยบรอยแลว
๑๖.๓ ลงลายม=อช=อในสมดบนท"กน2าเง$นเขาออก เพ=อเปนการรบรองวาไดปฏ$บต$หนาทตามท
ก2าหนดไวครบถวนแลว
ขอ ๑๗ ผAรวมรบผ$ดชอบในการไปรบหร=อจายเง$นนอกบร$เวณทท2าการ มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๑๗.๑ รวมรบผ$ดชอบตอเง$นทพนกงานการเง$น หร=อผAทผAบงคบบญชามอบหมายใหไปรบหร=อ
จายนอกบร$เวณทท2าการตลอดเวลา จนกลบถ"งทท2าการโดยเรยบรอย
๑๗.๒ รายงานผลการปฏ$บต$หนาทใหผAมอ2านาจสงจายเง$นทราบ จ"งจะพนหนาทและ
ความรบผ$ดชอบ
ขอ ๑๘ ผAถ=อลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
(1)
๑๘.๑ ไขกญแจก2าปLMนเกKบเง$นดวยตนเองเพ=อใหพนกงานการเง$น หร=อเจาหนาทการเง$นหร=อประจ2า
แผนกการเง$นน2าเง$นออกหร=อเขาเกKบในก2าปLMนเกKบเง$น
๑๘.๒ เม=อน2าเง$นออก หร=อเขาเกKบแลว ใหป]ดก2าปLMนเกKบเง$นและใสกญแจใหเรยบรอย พรอม
ท1งผAกเช=อกประทบตราทครง หร=อด$นเหนยวเปนเคร=องหมายของผAถ=อลAกกญแจ
๑๘.๓ เกKบรกษาลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$นและตราไวในทปลอดภย หากปรากฏวาลAกกญแจหร=อ
ตราหาย หร=อมกรณสงสยจะมผAปลอมแปลง ใหรายงานผAมอ2านาจสงจายเง$นโดยดวน
๑๘.๔ ลงลายม=อช=อในสมดบนท"กน2าเง$นเขาออกทกคร1ง ทน2าเง$นออกและเขาเกKบในก2าปLMนเกKบเง$น
ขอ ๑๙ ผAถ=อลAกกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น มหนาทและความรบผ$ดชอบ ดงน1
๑๙.๑ ไขกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นดวยตนเอง เพ=อใหผAถ=อลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$นไดเขาไป
เป]ดและป]ดก2าปLMนเกKบเง$น
๑๙.๒ ตรวจสอบผAทไขกญแจก2าปLMนเกKบเง$นวาเปนผAมส$ทธ$ถ=อลAกกญแจทแทจร$ง
๑๙.๓ เม=อป]ดประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นแลว ใหใสกญแจใหเรยบรอย พรอมท1งผAกเช=อกประทบตรา
ทครงหร=อด$นเหนยวเปนเคร=องหมายของผAถ=อลAกกญแจ
๑๙.๔ เกKบรกษาลAกกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นและตราไวในทปลอดภย หากปรากฏวา
ลAกกญแจหร=อตราหาย หร=อมกรณสงสยจะมผAปลอมแปลงใหรายงานผAบงคบบญชาโดยดวน
๑๙.๕ ลงลายม=อช=อในสมดบนท"กน2าเง$นเขาออกทกคร1งทน2าเง$นออกและเขาเกKบในก2าปLMนเกKบเง$น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษาฉบบประกาศ
ทวไป เลม ๑๒๐ ตอนพ$เศษ ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖

-8หมวด ๓
การจดพนกงานทางการเงน
ขอ ๒๐ ใหก2าหนดอตราก2าลงพนกงานทางการเง$นอยางนอยใหมต2าแหนงดงตอไปน1
๒๐.๑ องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
๒๐.๑.๑ ผAอ2านวยการกองการเง$น
๒๐.๑.๒ รองผAอ2านวยการกองการเง$น
๒๐.๑.๓ ผAชวยผAอ2านวยการกองการเง$น
๒๐.๑.๔ หวหนาแผนกเง$นทวไป
๒๐.๑.๕ หวหนาแผนกเง$นสงเคราะห7
๒๐.๑.๖ หวหนาแผนกเง$นกองทน
๒๐.๑.๗ เจาหนาทการเง$น ตามความจ2าเปน
๒๐.๑.๘ ประจ2าแผนกการเง$น ตามความจ2าเปน
๒๐.๑.๙ พนกงานรบจายเง$น ตามความจ2าเปน
๒๐.๑.๑๐ เสมยนการเง$น ตามความจ2าเปน
๒๐.๒ ส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขต
๒๐.๒.๑ พนกงานการเง$น
๒๐.๒.๒ พนกงานบญช
(2)
ขอ ๒๑ หนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ทมการรบจายเง$น ตองจดใหมพนกงาน
ทางการเง$นตาม ๒๐.๑.๘, ๒๐.๑.๑๐ , ๒๐.๒.๑ และ ๒๐.๒.๒ หร=ออยางนอยตองจดใหมพนกงานการเง$นตาม
๒๐.๒.๑ และใหท2าหนาทพนกงานบญชดวย
(1)

หมวด ๓
การจดพนกงานทางการเงน
ขอ ๒๒ ใหหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก จดท2าค2าของบประมาณประจ2าปUเสนอตอ
กองบร$หารและควบคม เพ=อจดท2าเปนงบประมาณรายจายประจ2าปU
แบบและขอก2าหนดทจะของบประมาณใหเปนไปตามท กองบร$หารและควบคมก2าหนด
(3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) – (2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนพ$เศษ ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖
(3) – (4) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

-9ขอ ๒๓ กองบร$หารและควบคม พ$จารณาตรวจสอบและเปลยนแปลงแกไขค2าของบประมาณ ของหนวย
งานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กใหถAกตอง เพ=อยกรางงบประมาณรายจายประจ2าปUเสนอคณะกรรมการจดสรร
งบประมาณขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก เพ=อพ$จารณากลนกรองและเสนอขออนมต$ตอผAอ2านวยการ เม=อไดรบ
อนมต$แลว ใหกองบร$หารและควบคม จดท2าเปนงบประมาณรายจายประจ2าปU เสนอสวนราชการทองค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก ขอรบการจดสรรงบประมาณตามก2าหนดในปฏ$ท$นงบประมาณประจ2าปU
(1)

หมวด ๔
การงบประมาณ
ขอ ๒๔ การจดท2างบประมาณรายจายประจ2าปUน1น หากมแผนงานหร=อโครงการใหมใหเสนอของบ
ประมาณของแผนงานและโครงการ พรอมดวยเหตผลผานกองแผนและว$ชาการ ฝCายนโยบายและแผน
เพ=อพ$จารณากอนน2าเสนอขออนมต$ตอผAอ2านวยการ หร=อสภาทหารผานศ"กแลวแตกรณ เม=อไดรบอนมต$แลว
จ"งใหเสนอขอต1งงบประมาณรายจายประจ2าปUตอไป
ขอ ๒๕ เม=อกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจ2าปUประกาศใช ก2าหนดใหองค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก ไดรบเง$นอดหนนเทาใดแลว ใหองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กพ$จารณาจดสรรเง$นอดหนน
รวมท1งเง$นรายไดตามทก2าหนดไวในขอบงคบน1 เปนงบประมาณรายจายประจ2าปU เสนอสภาทหารผานศ"ก
เพ=อเหKนชอบและอนมต$
(2)
ขอ ๒๖ เม=อสภาทหารผานศ"กอนมต$งบประมาณรายจายประจ2าปU ตามขอ ๒๕ แลว ใหกองบร$หาร
และควบคม แจงหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ทไดรบจดสรรงบประมาณน1นทราบ
(3)
ขอ ๒๗ ใหกองบร$หารและควบคม จดท2าทะเบยนคมงบประมาณแสดงงบประมาณทไดรบจดสรร
ทกนไวจาย ทจายและคงเหล=อแตละงวด แตละประเภทรายจาย
ในกรณทรายจายประเภทใด ซ"งอยAในงบรายจายเดยวกน ภายใตแผนงานเดยวกนมเหล=อ หร=อ
ไมพอจาย ผAมอ2านาจสงจายเง$น มอ2านาจถวจายกนได
ในกรณทงบรายจายใด ซ"งอยAภายใตแผนงานเดยวกนมเหล=อ หร=อไมพอจาย ผAอ2านวยการมอ2านาจ
โอนและหร=อเปลยนแปลงได
ส2าหรบการถวจายและการโอนและหร=อเปลยนแปลงตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนไปตามหลก
เกณฑ7ทส2านกงบประมาณก2าหนด เวนแตสวนทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กไดก2าหนดว$ธการควบคม
การใชจายไวเปนอยางอ=น
ในกรณทงบรายจายใด ซ"งอยAคนละแผนงานมเหล=อ หร=อไมพอจาย หากมความจ2าเปนตองโอนและ
หร=อเปลยนแปลง หร=อทกนไวจายตองไดรบอนมต$จากสภาทหารผานศ"กกอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) – (2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
(3) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนพ$เศษ ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖

- 10 ขอ ๒๘ หนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ทไดรบการจดสรรงบประมาณตามขอผAกพน
ตามแผนงานและโครงการไปแลว หากมความจ2าเปนตองเปลยนแปลงในสาระส2าคญของแผนงานและโครงการ
ตองไดรบอนมต$จากสภาทหารผานศ"กกอน
ขอ ๒๙ ใหหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ทไดรบงบประมาณรายจายใหเบ$กจาย
จดท2ารายงานการรบจายเง$นงบประมาณเสนอองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ตามแบบและระยะเวลาทก2าหนด
(1)
ขอ ๓๐ เม=อส$1นปUงบประมาณใหกองบร$หารและควบคม จดท2ารายงานการรบจายเง$นงบประมาณประจ2าปU
ทลวงมา เสนอสภาทหารผานศ"กเพ=อทราบ ภายในสามเด=อน
ขอ ๓๑ องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก จะจายเง$นหร=อกอหน1ผAกพนไดแตเฉพาะตามทก2าหนดไว
ในงบประมาณรายจายประจ2าปU หร=องบประมาณรายจายเพ$มเต$มระหวางปU หร=อตามทสภาทหารผานศ"กอนมต$
ขอ ๓๒ การใชจายเง$นหร=อกอหน1ผAกพน ซ"งเปนการฝCาฝbนระเบยบแบบแผนเกยวกบการงบประมาณ
ผAสงใหกระท2าการอนฝCาฝbนน1นตองรบผ$ดชอบในการสงหร=อกระท2าน1น
ความรบผ$ดในวรรคหน"ง ไมใชบงคบแกผAททกทวงค2าสงของผAบงคบบญชาเปนลายลกษณ7อกษร
ขอ ๓๓ ในการอนมต$ใชงบประมาณ จะตองใหพนกงานงบประมาณพ$จารณาเสนอความเหKน
และรบรองวาการใชจายงบประมาณชอบดวยระเบยบแบบแผนเกยวกบการงบประมาณ กบท1งมงบประมาณ
พอจายไดกอนทกราย
ขอ ๓๔ ว$ธปฏ$บต$เกยวกบการงบประมาณทม$ไดก2าหนดไวในขอบงคบน1 ใหปฏ$บต$ตามระเบยบ
แบบแผนของทางราชการโดยอนโลม
ขอ ๓๕ ตามระเบยบแบบแผนของทางราชการเร=องใด จะตองขอท2าความตกลงหร=อเสนอตอ
ส2านกงบประมาณ ส2านกนายกรฐมนตรหร=อกระทรวงการคลง ส2าหรบองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
ใหน2าเสนอสภาทหารผานศ"ก
หมวด ๕
การเบกเงน
ขอ ๓๖ การเบ$กเง$นใหปฏ$บต$ตามขอบงคบน1
(2)
ขอ ๓๗ ใหผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อพนกงานการเง$น หร=อหวหนาหนวยงานทมการรบจายเง$นหร=อผA
ท2าหนาทแทน เปนผAเบ$กประจ2า และใหผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งพนกงานช1นประจ2าแผนกข"1นไปเปนผAเบ$กส2ารอง
ไดอกหน"งคน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) - (2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

- 11 ขอ ๓๘ การเบ$กเง$นของส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขต หร=อหนวยงานทมการรบจายเง$น
ใหใชฎกาเบ$กเง$นหร=อหลกฐานตามแบบทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด เม=อจายเง$นตามฎกาเบ$กเง$น
หร=อหลกฐานฉบบใด ใหผAจายลง วน เด=อน ปU จ2านวนเง$นทจาย และลงลายม=อช=อไวดวย
ผAมอ2านาจสงจายเง$น เปนผAสงจายเง$นของหนวยงานน1น การสงจายเง$นแทนผAมอ2านาจสงจายเง$น
ใหกระท2าได ตามขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการบร$หารงานและด2าเน$นก$จการขององค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก
ขอ ๓๙ การต1งฎกาเบ$กเง$น จะกระท2าไดตอเม=อตองการเบ$กเง$นไปจายตามงวดตามคราว หร=อมรายการจะ
ตองจายอยAแลว และตองเปนรายการเบ$กเง$นทพนกงานงบประมาณไดตรวจสอบรบรองความถAกตองแลว
หามม$ใหเบ$กเง$นไปไวกอนเม=อยงไมถ"งงวด หร=อยงไมมรายการจายแนนอน
(1)
ขอ ๔๐ กอนทผAมอ2านาจสงจายเง$น หร=อผAบงคบบญชาจะอนมต$การซ=1อหร=อการจางหร=อการใชจายเง$น
ทกประเภท จะตองให ผAอ2านวยการกองบร$หารและควบคม หร=อพนกงานบญช หร=อพนกงานการเง$น หร=อผAรบผ$ด
ชอบควบคมเง$นงบประมาณน1น ๆ ตรวจสอบช1แจงรบรองวา เปนการชอบดวยขอบงคบ ระเบยบ ค2าสง
ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อตามระเบยบแบบแผนของทางราชการกบท1งมงบประมาณประเภทน1น ๆ
พอจายไดกอนทกราย
ขอ ๔๑ เม=อเจาหนาทจดซ=1อหร=อจาง ไดรบอนมต$ใหจดซ=1อหร=อจาง เปนจ2านวนเง$นแนนอนเทาใดแลว
ใหแจงผAมหนาทควบคมเง$น ตามขอ ๔๐ ทราบ
(2)
ขอ ๔๒ การรบเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ใหผAอ2านวยการกองการเง$นหร=อพนกงาน
การเง$น รบได สวนเง$นทม$ใชเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก จะรบไวไดเม=อไดรบอนมต$จากผAมอ2านาจ
สงจายเง$นแลว
ขอ ๔๓ การรบเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ตองมเอกสารหลกฐานประกอบการรบและตอง
บนท"กรายการรบเง$นน1นในบญชเง$นสด หร=อบญชเง$นฝากธนาคารแลวแตกรณในวนทรบเง$นน1น เวนแตการไปรบ
เง$นตางทองท และไมสามารถบนท"กรายการในวนรบเง$นได ใหบนท"กรายการในวนกลบถ"งทท2าการ ถาเปนเวลา
นอกราชการจะบนท"กรายการในวนท2าการถดไปกKได แตตองน2าเง$นทไดรบมาฝากในลกษณะหบหอ ยกเวนเอกสาร
การเง$นซ"งมมAลคาเปนเง$น ใหเกKบรกษาไวในทปลอดภย
(3)
ขอ ๔๔ การไปรบเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กตางทองทกบทท2าการต1งอยA ในกรณทไดรบเง$น
เปนเง$นสด และมจ2านวนเก$นสองหม=นบาท ใหผAรบเง$นน2าเง$นสดทไดรบไปซ=1อตcวแลกเง$น หร=อดรQาฟท7ของธนาคาร
แลวแตกรณ ยกเวนในกรณทมความจ2าเปน และเหตผลอนสมควร ใหผAมอ2านาจสงจายเง$นอนมต$ใหน2าเง$นสดกลบท
ต1งได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) - (2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
(3) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๔) พ.ศ.๒๕๔๑ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๑๕ ตอนท ๙๔ง วนท ๒๔ พฤศจ$กายน ๒๕๔๑

- 12 ขอ ๔๕ การรบฝากเง$นในลกษณะหบหอ ไมวาจะเปนเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อเง$น
ของหนวยงานอ=นโดยปกต$แลวหามม$ใหกระท2า เวนแตมความจ2าเปนจร$ง ๆ และไมสะดวกทจะรบเขาบญชในวนน1น
เชน เปนเวลากลางค=น หร=อนอกเวลาราชการ หร=อเปนการฝากซ"งจะรบค=นในเวลาอนส1น เปนตน กKใหผAมอ2านาจสง
จายเง$นพ$จารณาอนมต$ใหรบฝากในลกษณะหบหอไดแตผAฝากจะตองผAกเช=อก และประทบตราทครง หร=อด$นเหนยว
เปนเคร=องหมายของตนไวทหบหอโดยเรยบรอย หามผAรบฝากรบรกษาลAกกญแจหบหอของผAฝากเปนอนขาด
การรบฝากเง$นในลกษณะหบหอตามความในวรรคหน"ง ผAรบฝากเกKบไวในทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น หร=อใน
ก2าปLMนเกKบเง$นแลวแตกรณ ผAรบฝากมหนาทรบผ$ดชอบรกษาเฉพาะหบหอเทาน1น
ขอ ๔๖ การรบเอกสารการเง$นซ"งมมAลคาเปนเง$นจากหนวยงานอ=น หร=อการรบบร$จาคใหรบไดทก
ประเภท การรบเอกสารการเง$นซ"งมมAลคาเปนเง$นกรณอ=น ๆ ใหปฏ$บต$ ดงน1
๔๖.๑ การรบช2าระหน1จากบคคลอ=นใหรบไดเฉพาะเชKคทธนาคารรบรองหร=อเชKคทธนาคารเปน
ผAสงจาย
๔๖.๒ การรบบร$จาคเปนพนธบตรรฐบาล ผAบร$จาคตองโอนกรรมส$ทธ$Tใหองค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก
๔๖.๓ การรบเพ=อเปนหลกประกนซอง หลกประกนสญญา ใหรบไดเฉพาะเชKคทธนาคารรบรอง
เชKคทธนาคารเปนผAสงจาย ถาเปนพนธบตรรฐบาลตองน2าไปจดทะเบยนในการใชเปนหลกประกนทธนาคารแหง
ประเทศไทยกอน หร=อมหนงส=อแจงธนาคารแหงประเทศไทยทราบตามทกระทรวงการคลงก2าหนด
เอกสารการเง$นซ"งมมAลคาเปนเง$นทไดรบไวทกประเภท ใหน2าไปขอรบเง$นหร=อฝากเขา
บญชในวนทไดรบหร=อวนท2าการถดไป ยกเวนพนธบตรรฐบาล
ขอ ๔๗ การรบช2าระเง$น ใหพนกงานการเง$น หร=อพนกงานบญช หร=อผAมหนาทจดเกKบหร=อรบช2าระเง$นน1น
ออกใบเสรKจรบเง$นใหแกผAช2าระเง$นทกคร1งในวนทไดรบเง$น เวนแตการรบช2าระเง$นทมเอกสารประกอบการลงบญช
อยางอ=น
ขอ ๔๘ ใบเสรKจรบเง$นใหใชตามแบบทก2าหนด ดงน1
๔๘.๑ ใบเสรKจรบเง$นใหจดท2าเปนเลม ในแตละเลมใหม ๑๐๐ ฉบบ ฉบบหน"งประกอบดวย
ตนฉบบและส2าเนาเยKบต$ดไวกบเลมอยางนอย ๑ ฉบบ
๔๘.๒ ใบเสรKจรบเง$นตองมรายการอยางนอย ดงตอไปน1
๔๘.๒.๑ หมายเลขก2ากบเลม เพ=อแสดงล2าดบเลมทจดพ$มพ7ในแตละคร1งและหมายเลข
ก2ากบเลมทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กใชในแตละปUงบประมาณ
๔๘.๒.๒ หมายเลขก2ากบใบเสรKจรบเง$นเรยงกนไปทกฉบบ ต1งแตหมายเลข ๑ ถ"ง ๑๐๐
๔๘.๒.๓ สถานทท2าการของผAออกใบเสรKจรบเง$น
๔๘.๒.๔ วน เด=อน ปU ทรบเง$น
๔๘.๒.๕ ผAช2าระเง$น
๔๘.๒.๖ รายการแสดงการรบเง$น
๔๘.๒.๗ จ2านวนเง$นท1งตวเลข และตวอกษร
๔๘.๒.๘ ลายม=อช=อและต2าแหนง ของผAรบเง$น

- 13 ๔๘.๓ ใหกองการพสด ฝCายสงก2าลงบ2ารง หร=อพนกงานช1นประจ2าแผนกข"1นไป ทผAมอ2านาจสงจาย
เง$นมอบหมายจดท2าทะเบยนคมใบเสรKจรบเง$นเพ=อใหทราบและตรวจสอบไดวาไดจดพ$มพ7ข"1นหร=อไดรบมาจากทใด
ไดจายใบเสรKจรบเง$นเลมใดใหหนวยงานใด หร=อผAใด เม=อใด
(1)

หมวด ๖
การจายเงน
ขอ ๔๙ เง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก จะจายไดเฉพาะ ตามทมขอบงคบ ระเบยบ ค2าสงของ
องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อทมระเบยบแบบแผนของทางราชการก2าหนดใหจายไดและตองใหผAมอ2านาจ
สงจายเง$นอนมต$กอนทกราย โดยใหผAอ2านวยการกองบร$หารและควบคม พนกงานควบคมคาใชจาย พนกงานบญช
หร=อพนกงานการเง$น แลวแตกรณเปนผAตรวจสอบความถAกตองและลงลายม=อช=อรบรองกอนเสนอขออนมต$สงจาย
เง$นรบตามฎกาเบ$กเง$นทไดเบ$กไปเพ=อการใด ใหน2าไปจายไดเฉพาะเพ=อการน1นเทาน1น จะน2าไปจาย
เพ=อการอ=นไมได
การจายเง$นรบฝาก เม=อผAฝากขอถอนค=นใหผAอ2านวยการกองการเง$นหร=อพนกงานการเง$นจายได โดย
ไมตองขออนมต$ผAมอ2านาจสงจายเง$น ส2าหรบเง$นเด=อนและเง$นอ=นทก2าหนดใหเบ$กจายในลกษณะเง$นเด=อน คาจาง
ประจ2า คาจางชวคราว ใหจายไดเม=อถ"งก2าหนดตองจาย
ขอ ๕๐ การจายเง$นเด=อนและคาจาง หากจ2าเปนจะเบ$กเง$นมาเพ=อเตรยมจายลวงหนาไดไมเก$นสองวน
ท2าการของวนทจะตองจายเง$นน1นตามก2าหนด
ขอ ๕๑ การจายเง$นตองมหลกฐานการจายตามทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด หร=อตามระเบยบ
แบบแผนของทางราชการไวเพ=อประโยชน7ในการตรวจสอบ และตองบนท"กรายการจายเง$นน1นในบญชเง$นสด หร=อ
บญชเง$นฝากธนาคาร แลวแตกรณในวนทจายเง$นน1น
ขอ ๕๒ การจายเง$นตองจายใหแกผAมส$ทธ$รบเง$นเทาน1น ถาผAมส$ทธ$รบเง$นไมสามารถรบเง$นดวยตนเองได
จะมอบฉนทะใหผAอ=นเปนผAรบเง$นแทน เม=อไดรบอนมต$จากผAมอ2านาจสงจายเง$นแลวกKใหกระท2าได
ขอ ๕๓ การจายเง$นใหแกหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กโดยปกต$ใหใชว$ธโอนเง$นเขา
บญชเง$นฝากธนาคารของหนวยงานน1นหร=อออกเชKคสงจายในนามของหนวยงานน1น หร=อผAรบเง$นและขดฆาค2าวา
"หร=อตามค2าสง" หร=อ "หร=อผAถ=อ" ออกและขดครอมดวย
การจายเง$นในกรณอ=นใหจายเปนเชKค ยกเวนในกรณจายใหแกพนกงานขององค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก หร=อทหารผานศ"ก หร=อการจายเง$นทมวงเง$นต2ากวาสองพนบาทจะจายเปนเง$นสดกKได
(2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนท ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖
(2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

- 14 ขอ ๕๔ กรณทผAอ2านวยการกองการเง$น ผAอ2านวยการกองบร$หารและควบคม ฝCายปลดบญช หร=อ
พนกงานการเง$น ไดรบค2าสงใหจายเง$นแตเหKนวาผ$ดขอบงคบ ระเบยบ ค2าสงขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
หร=อระเบยบแบบแผนของทางราชการ ใหท2ารายงานขอขดของย=นตอผAมอ2านาจสงจายเง$น ถายงมขอขดแยง กKให
ผAมอ2านาจสงจายเง$นน2าเสนอสภาทหารผานศ"ก พ$จารณาช1ขาด
(2)
ขอ ๕๕ เม=อมขอขดของเก$ดข"1น ตามขอ ๕๔ และถาผAมอ2านาจสงจายเง$นเหKนวาเปนการเรงดวนจะรอตอ
ไปม$ไดจ2าเปนตองจาย กKใหสงจายเปนลายลกษณ7อกษร และใหผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อพนกงานการเง$นปฏ$บต$
ตามค2าสง แลวใหรายงานช1แจงโดยละเอยดตอนายกสภาทหารผานศ"ก ใหนายกสภาทหารผานศ"ก แตงต1งกรรมการ
ด2าเน$นการสอบสวนตอไป หากภายหลงปรากฏวา การสงจายน1นเปนการผ$ดขอบงคบ ระเบยบ ค2าสงขององค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อระเบยบแบบแผนของทางราชการจร$ง และไมมเหตผลความจ2าเปนอนสมควร
ผAมอ2านาจสงจายเง$นตองรบผ$ดชอบชดใชเง$น
(3)
ขอ ๕๖ การจายเง$นตามค2าสง ซ"งผ$ดขอบงคบ ระเบยบ ค2าสงขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
หร=อระเบยบแบบแผนของทางราชการ โดยผAอ2านวยการกองการเง$น ผAอ2านวยการกองบร$หารและควบคม
ฝCายปลดบญช พนกงานบญชหร=อพนกงานการเง$นแลวแตกรณ ม$ไดรายงานขอขดของตอผAบงคบบญชา หร=อ
ผAมอ2านาจสงจายเง$น ผAน1นตองตกอยAในฐานะรวมรบผ$ดชอบชดใชเง$นดวย
(1)

หมวด ๗
การเก1บรกษาเงน
ขอ ๕๗ ใหผAมอ2านาจสงจายเง$นจดใหมก2าปLMนเกKบเง$น สวนการจะจดใหมทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นข"1น
ณ หนวยงานใด ใหผAอ2านวยการพ$จารณาตามความเหมาะสม
ขอ ๕๘ การเกKบรกษาเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ใหเกKบรกษาไวในก2าปLMนเกKบเง$นประจ2า
หนวยงานไดภายในวงเง$นทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด เง$นนอกน1นใหน2าฝากธนาคาร
ขอ ๕๙ ก2าปLMนเกKบเง$น ใหมกญแจใสอยางนอยสองดอก แตละดอกมลกษณะตางกนโดยใหผAมอ2านาจ
สงจายเง$น หร=อผAแทนเปนผAถ=อลAกกญแจดอกหน"ง และพนกงานการเง$น เปนผAถ=อลAกกญแจอกดอกหน"ง
กญแจก2าปLMนเกKบเง$นแตละดอก ใหมลAกกญแจอยางนอยสองส2ารบ โดยใหผAถ=อลAกกญแจตามวรรคหน"ง
เกKบไวหน"งส2ารบ สวนอกหน"งส2ารบ ใหน2าฝากเกKบรกษาในลกษณะหบหอตามทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
ก2าหนด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) - (3) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๔) พ.ศ.๒๕๔๑ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๑๕ ตอนท ๙๔ง วนท ๒๔ พฤศจ$กายน ๒๕๔๑
(2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

- 14 ขอ ๖๐ ทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น ใหมกญแจใสทประตAอยางนอยหน"งดอก และใหผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1ง
พนกงานต1งแตช1นประจ2าแผนกข"1นไป เปนผAถ=อลAกกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นท1งน1หามแตงต1งผAถ=อลAกกญแจ
ก2าปLMนเกKบเง$นเปนผAถ=อลAกกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น
กญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นแตละดอกใหมลAกกญแจอยางนอยสองส2ารบ โดยใหผAถ=อลAกกญแจ
ตามวรรคหน"ง เกKบไวหน"งส2ารบ สวนอกหน"งส2ารบใหน2าฝากเกKบรกษาในลกษณะหบหอตามทองค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"กก2าหนด
ขอ ๖๑ การเป]ดป]ดทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นและก2าปLMนเกKบเง$น ใหผAถ=อลAกกญแจทกดอกมาพรอมกนและไข
ดวยตนเอง เสรKจแลวใหผAถ=อลAกกญแจดงกลาวใสกญแจใหเรยบรอยพรอมท1งผAกเช=อกประทบตราทครง หร=อ
ด$นเหนยวเปนเคร=องหมายของผAถ=อลAกกญแจแตละคนไวทเช=อกผAกมดก2าปLMนเกKบเง$นและทประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น
ดวยในลกษณะตราทครง หร=อด$นเหนยวจะตองถAกท2าลายเม=อมการเป]ดทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นและก2าปLMนเกKบเง$น
ทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นของหนวยงานใดมประตAมากกวาหน"งช1น และมความจ2าเปนตองเป]ดป]ดทเกKบก2าปLMน
เกKบเง$นวนละหลายคร1ง ผAมอ2านาจสงจายเง$นจะก2าหนดใหใสกญแจช1นในเพยงช1นเดยว และไมตองประทบตราทครง
หร=อด$นเหนยว เม=อหมดเวลารบจายเง$นประจ2าวนใหปฏ$บต$ตามความในวรรคหน"ง
ใหผAถ=อลAกกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นตรวจสอบวา ผAทไขกญแจเป]ดก2าปLMนเกKบเง$นเปนผAมส$ทธ$ถ=อ
ลAกกญแจ
ขอ ๖๒ พนกงานการเง$นตองจดท2าสมดบนท"กน2าเง$นเขาออกส2าหรบบนท"ก วน เด=อน ปU เวลา จ2านวนเง$น
ทน2าออกและเขาเกKบ จ2านวนเง$นคงเหล=อในก2าปLMนเกKบเง$น โดยแยกรายการตามชน$ดและประเภทของเง$น ถาเปน
เอกสารการเง$นซ"งมมAลคาเปนเง$น ใหระบหมายเลขและจ2านวนเง$นแตละฉบบไวดวย
๖๒.๑ ใหผAถ=อลAกกญแจประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$น ผAถ=อลAกกญแจก2าปLMนเกKบเง$นพยานประจ2าวน
ลงลายม=อช=อในสมดบนท"กน2าเง$นเขาออกทกคราวทน2าเง$นออกและเขาเกKบในก2าปLMนเกKบเง$น เพ=อเปนหลกฐานแสดง
วาไดปฏ$บต$หนาทครบถวนตามทก2าหนดไว
๖๒.๒ ในกรณทมความจ2าเปนตองเป]ดป]ดทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นวนละหลาย ๆ คร1ง ใหผAถ=อลAกกญแจ
ประตAทเกKบก2าปLMนเกKบเง$นลงลายม=อช=อในสมดบนท"กน2าเง$นเขาออกในการเป]ดคร1งแรกและป]ดคร1งสดทายเทาน1น
ขอ ๖๓ ใหผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งพยานประจ2าวนในวนทมการน2าเง$นออกหร=อน2าเขาเกKบในก2าปLMน
เกKบเง$น หามแตงต1งพนกงานการเง$น พนกงานบญช ผAชวยของพนกงานต2าแหนงดงกลาว หร=อผAทท2าหนาทเกยวกบ
การเง$น ท2าหนาทเปนพยานประจ2าวน
ขอ ๖๔ การน2าเง$นออกจากก2าปLMนเกKบเง$นเพ=อจาย ตองมจ2านวนใกลเคยงกบทจะตองจายในวนน1น เง$นท
เหล=อจากการรบจายประจ2าวน ใหน2าเขาเกKบในก2าปLMนเกKบเง$นในวนเดยวกน
หมวด ๘
การฝากเงนธนาคารหร5อสถาบนการเงน
ขอ ๖๕ การฝากเง$นธนาคารหร=อสถาบนการเง$น ใหเป]ดบญชเง$นฝากไวกบธนาคารหร=อสถาบนการเง$นท
เปนรฐว$สาหก$จหร=อทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กถ=อหนอยA ในกรณทมความจ2าเปนตองฝากธนาคารหร=อ
สถาบนการเง$นอ=น ใหเสนอขออนมต$นายกสภาทหารผานศ"ก
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ขอ ๖๖ การฝากเง$นใหปฏ$บต$ ดงน1
(1)
๖๖.๑ การฝากเง$นส2าหรบองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ใหเป]ดบญชเง$นฝากในนามขององค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก และการสงจายเง$นตองมผAลงลายม=อช=อสงจายในเชKครวมกนสองคน ค=อผAมอ2านาจสงจายเง$น
รวมกบผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อรองผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อผAชวยผAอ2านวยการกองการเง$น ผAมอ2านาจ
สงจายเง$น จะแตงต1งรองผAอ2านวยการองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อผAชวยผAอ2านวยการองค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก หร=อผAลงลายม=อช=อแทนลงลายม=อช=อสงจายในเชKคแทนตนกKได
๖๖.๒ การฝากเง$นส2าหรบส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขต ใหเป]ดบญชเง$นฝากในนามของ
ส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขตน1น ๆ และการสงจายเง$นตองมผAลงลายม=อช=อสงจายในเชKครวมกนสองคน
ค=อ ผAมอ2านาจสงจายเง$นรวมกบพนกงานบญชหร=อผAทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กสงใหท2าหนาทพนกงานบญช
ผAมอ2านาจสงจายเง$นจะแตงต1งผAท2าการแทน หร=อรองหวหนาส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขต หร=อผAชวย
หวหนาส2านกงานสงเคราะห7ทหารผานศ"กเขตลงลายม=อช=อสงจายในเชKคแทนตนกKได
๖๖.๓ การฝากเง$นของหนวยงานนอกเหน=อจาก ๖๖.๑ และ ๖๖.๒ ใหเป]ดบญชเง$นฝากในนาม
ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กโดยวงเลKบช=อหนวยงานน1นไว และการสงจายเง$นตองมผAลงลายม=อช=อสงจาย
ในเชKครวมกนสองคน ค=อ ผAมอ2านาจสงจายเง$นรวมกบหวหนาหนวยงานน1น หร=อผAทหวหนาหนวยงานน1นมอบ
หมาย และผAมอ2านาจสงจายเง$นจะแตงต1งผAลงลายม=อช=อสงจายแทนตนไดตาม ๖๖.๑ หร=อ ๖๖.๒ แลวแตกรณ
ขอ ๖๗ การเขยนเชKคสงจายเง$นจากบญชเง$นฝากธนาคารใหปฏ$บต$ ดงน1
๖๗.๑ การจายเง$นใหแกเจาหน1 ในกรณซ=1อหร=อเชาทรพย7ส$นหร=อจางท2าของ ใหออกเชKคสงจาย
ในนามของเจาหน1 ขดฆาค2าวา "หร=อตามค2าสง" หร=อ "หร=อผAถ=อ" ออกและขดครอมดวย
๖๗.๒ การจายเง$นใหแกเจาหน1 นอกจากกรณตาม ๖๗.๑ ใหออกเชKคสงจายในนามของเจาหน1
ขดฆาค2าวา "หร=อตามค2าสง" หร=อ "หร=อผAถ=อ" ออกและจะขดครอมหร=อไมกKได
๖๗.๓ การสงจายเง$นเพ=อรบเง$นสดมาจาย ใหออกเชKคสงจายในนามของพนกงานการเง$น และ
ใหขดฆาค2าวา "หร=อตามค2าสง" หร=อ "หร=อผAถ=อ" ออก หามออกเชKคสงจายเง$นสด
๖๗.๔ การจายเง$นใหแกสวนราชการ องค7การรฐว$สาหก$จ หร=อเจาหน1ทเปนน$ต$บคคล ใหออก
เชKคขดครอมในนามของสวนราชการ องค7การรฐว$สาหก$จ หร=อเจาหน1ทเปนน$ต$บคคลน1น และใหขดฆาค2าวา
"หร=อตามค2าสง" หร=อ"หร=อผAถ=อ"ออก
ขอ ๖๘ การเขยนหร=อพ$มพ7จ2านวนเง$นในเชKคทเปนตวอกษร ใหเขยนหร=อพ$มพ7ใหช$ดค2าวา "บาท" และ
ขดเสนหนาจ2านวนเง$นอยาใหมชองวางทจะเขยนหร=อพ$มพ7จ2านวนเง$นเพ$มเต$มได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษาฉบบพ$เศษ
เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

- 16 ขอ ๖๙ เชKคฉบบทไดมการลงลายม=อช=อสงจายแลวแตไมประสงค7จะใชหามท2าลาย หากไดฉกออกจาก
เลมแลว กKใหน2ามากลดต$ดไวกบตนข1ว และใหหมายเหตดวยหม"กแดงวาไมใชเพราะเหตใดโดยใหผAลงลายม=อช=อ
ในเชKคลงลายม=อช=อก2ากบไวดวย
ในกรณเชKคฉบบทไมประสงค7จะใชน1น ผAมอ2านาจสงจายเง$น หร=อผAทผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งให
ลงลายม=อช=อแทน ยงม$ไดลงลายม=อช=อ ใหปฏ$บต$ตามความในวรรคหน"ง และใหผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อ
รองผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อผAชวยผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อพนกงานการเง$นหร=อพนกงานบญช
ลงลายม=อช=อก2ากบแตผAเดยว
ขอ ๗๐ สมดเชKค สมดฝากเง$นธนาคาร หร=อใบฝากเง$นธนาคารทยงไมไดใชและทใชแลว ใหเกKบรกษา
ไวในทมนคง และปลอดภย โดยใหอยAในความรบผ$ดชอบของพนกงานการเง$น
(1)

หมวด ๙
การรกษาความปลอดภยในการไปรบหร5อจายเงน
ขอ ๗๑ การไปรบหร=อจายเง$นนอกบร$เวณทท2าการและเง$นทจะไปรบหร=อจายเง$นเปนเง$นสดและหร=อ
เชKคทม$ไดขดครอม มจ2านวนเง$นเก$นกวาหาหม=นบาทข"1นไปใหผAอ2านวยการกองการเง$นหร=อพนกงานการเง$น
รายงานเปนลายลกษณ7อกษร แสดงวน เด=อน ปU เวลา จ2านวนเง$น สถานทรบจายย=นตอผAมอ2านาจสงจายเง$น และให
ผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งพนกงานการเง$นหร=อเจาหนาทการเง$นหร=อประจ2าแผนกการเง$นและพนกงานอ=นต1งแต
ช1นประจ2าแผนกข"1นไปอยางนอยหน"งคน เปนผAรบผ$ดชอบในการไปรบหร=อจายเง$นและจดใหมเจาหนาทต2ารวจหร=อ
สารวตรทหารทมอาวธปbนและกระสนต$ดตวพรอมทจะปฏ$บต$การไดเพ=อรกษาความปลอดภยดวยกKได
(2)

หมวด ๑๐
เงนทดรอง
ขอ ๗๒ เง$นทดรอง เปนเง$นทเบ$กจากหนวยงานอ=น เพ=อใชจายทดรองปฏ$บต$งานส2าหรบองค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อเพ=อจายใหแกหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทมความจ2าเปนตอง
มเง$นไวใชจายทดรองปฏ$บต$งาน
(3)
ขอ ๗๓ ใหผAอ2านวยการกองการเง$น เปนผAเบ$กเง$นทดรอง การเบ$กใหใชฎกาเบ$กเง$นหร=อใบย=มเง$น
แลวแตกรณ
ในกรณทหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก เบ$กเง$นทดรองจากกองการเง$นใหหวหนาหนวย
งานน1น ๆ เปนผAเบ$ก การเบ$กใหใชหลกฐานตามวรรคหน"ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) – (3) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
(2) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนท ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖
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ขอ ๗๔ การเบ$ก การจายและการเกKบรกษาเง$นทดรอง ใหเปนไปตามทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
ก2าหนด
หมวด ๑๑
การย5มเงน
ขอ ๗๕ ผAมอ2านาจสงจายเง$นจะอนมต$ใหหวหนาหนวยงาน พนกงานผAอยAในบงคบบญชาหร=อบคคลซ"ง
มส$ทธ$ไดรบเง$นตามขอบงคบ ระเบยบ ค2าสง ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อตามระเบยบแบบแผนของ
ทางราชการย=มเง$นได แลวแตกรณดงตอไปน1
๗๕.๑ เง$นย=มประจ2าหนวยงาน
๗๕.๒ เง$นย=มประจ2าพนกงาน
๗๕.๓ เง$นย=มชวคราว
๗๕.๔ เง$นย=มเง$นเด=อนหร=อคาจาง
ขอ ๗๖ เง$นย=มประจ2าหนวยงาน เปนเง$นย=มทจายใหแกหนวยงานตาง ๆ ย=มไวส2าหรบทดรองจายใน
การปฏ$บต$งาน หร=อส2าหรบลงทนในการด2าเน$นก$จการตามทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กอนมต$หร=อก2าหนด
เปนระเบยบข"1นไว โดยใหหวหนาหนวยงานน1นเปนผAย=ม ในกรณทหมดความจ2าเปนตองใชเง$นย=มประจ2าตามขอน1
ใหน2าสงค=นหนวยงานทใหย=มภายในสามส$บวน
ขอ ๗๗ เง$นย=มประจ2าพนกงาน เปนเง$นทหนวยงานใหพนกงานย=มไวส2าหรบหมนเวยนทดรองจายใน
การปฏ$บต$งานไดตามความจ2าเปนภายในแตละปUงบประมาณ เม=อส$1นปUงบประมาณผAย=มจะตองสงใชหน1เง$นย=มให
เสรKจส$น1 เวนแตกรณทมความจ2าเปน ผAมอ2านาจสงจายเง$นจะพ$จารณาใหสงใชหน1เง$นย=มภายในสามส$บวนนบจากวน
ส$1นปUงบประมาณน1นกKได
ในระหวางปUงบประมาณ ถาผAย=มหมดความจ2าเปน หร=อพนหนาทใหจดการสงใชหน1เง$นย=มของตนให
เสรKจภายในส$บหาวนท2าการนบจากวนรบทราบค2าสง
ผAไดรบอนมต$ใหย=มเง$นประจ2าพนกงานจะตองรบผ$ดชอบในการเกKบรกษาตวเง$น และหลกฐานการจาย
ไวใหตรวจสอบไดทกขณะ และตองจดท2าสมดเง$นสดตามทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด แสดงรายการ
รบจายเง$นย=มประจ2าพนกงาน
ขอ ๗๘ เง$นย=มชวคราว เปนเง$นทใหหวหนาหนวยงานหร=อพนกงานย=ม เม=อมความจ2าเปนเปนคร1งคราว
และใหย=มไดเทากบจ2านวนทประมาณวาจะตองใชจาย โดยปฏ$บต$ดงน1
๗๘.๑ กรณใหหนวยงานย=มเพ=อใชจายในการด2าเน$นงานเปนคร1งคราว ใหย=มในนามของหนวย
งานโดยใหหวหนาหนวยงานเปนผAย=ม
๗๘.๒ กรณใหพนกงานย=มเพ=อใชจายเปนคร1งคราว เชน คาใชจายในการเด$นทางไปราชการ
ใหพนกงานผAรบผ$ดชอบเปนผAย=ม

- 19 ๗๘.๓ การย=มเง$นตาม ๗๘.๑ และ ๗๘.๒ ใหผAย=มเสนอใบย=มเง$นพรอมดวยประมาณการใชจาย
ผานพนกงานงบประมาณ และผAอ2านวยการกองการบร$หารและควบคม หร=อพนกงานบญชหร=อพนกงานการเง$นแลว
แตกรณ เพ=อพ$จารณางบประมาณ และตรวจสอบรบรองความถAกตองตามหนาทกอน เม=อผAย=มไดรบเง$นไปแลวตอง
รบปฏ$บต$งานใหแลวเสรKจโดยเรKว และเม=อปฏ$บต$งานเสรKจแลว ตองน2าใบส2าคญจายเง$นสงใชหน1เง$นย=มภายในส$บวน
ท2าการ หามน2าใบส2าคญดงกลาวมาขอเบ$กรบเง$นอก ยกเวนใบส2าคญสวนทเก$นเง$นย=ม หากมเง$นเหล=อใหสง
ใชหน1เง$นย=มภายในสามวนท2าการ
(2)
ขอ ๗๙ เง$นย=มเง$นเด=อนหร=อคาจางเปนเง$นทใหพนกงาน หร=อลAกจางย=มเม=อตองไปปฏ$บต$งานแรมค=น
ตางทองถ$น หร=อยายไปประจ2าตางทองถ$นกอนวนจายเง$นเด=อนหร=อคาจาง
การย=มเง$นตามวรรคหน"ง ใหย=มไดเทากบเง$นเด=อน หร=อคาจางหน"งเด=อน และผAย=มตองท2าใบมอบฉนทะ
รบเง$นเด=อน หร=อคาจางของตน ใหผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อพนกงานการเง$นเปนผAรบเง$นแทนแนบไปพรอมกบ
ใบย=มเง$นดวย
ใหผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อพนกงานการเง$น ซ"งเปนผAรบมอบฉนทะตามวรรคสอง รบเง$นและน2าสง
เง$นใชหน1เง$นย=มแทนผAย=มใหเสรKจส$1นในวนจายเง$นเด=อน หร=อคาจางประจ2าเด=อนน1น
ขอ ๘๐ การย=มเง$นทกประเภท ใหใชใบย=มเง$นตามแบบทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด
(3)
ขอ ๘๑ เง$นย=มชวคราวตามขอ ๗๘ ถาผAย=มยงสงใชหน1เง$นย=มเกาไมเสรKจส$1น หามม$ใหจายเง$นใหย=มใหม
เวนแตมเหตผลสมควร และผานการพ$จารณาของผAอ2านวยการกองบร$หารและควบคมหร=อพนกงานบญชหร=อ
พนกงานการเง$นแลว จ"งใหอยAในดลพ$น$จของผAมอ2านาจสงจายเง$นทจะอนมต$ใหย=มใหมหร=อไมกKได
(4)
ขอ ๘๒ เง$นย=มทกประเภทถาผAย=มม$ไดช2าระค=นภายในก2าหนดใหผAอ2านวยการกองบญชการเง$นหร=อ
พนกงานบญชเรยกชดใชเง$นย=มตามเง=อนไขใบย=มเง$นใหเสรKจส$1น โดยเรKวอยางชาไมเก$นหกส$บวนนบแตวนครบ
ก2าหนด
ในกรณไมอาจปฏ$บต$ตามวรรคหน"งได กKใหรายงานผAมอ2านาจสงจายเง$นทราบเพ=อพ$จารณาสงการบงคบ
ใหเปนไปตามสญญาการย=มเง$นตอไป
ขอ ๘๓ เง$นย=มรายใดทหนวยงานหร=อหนวยงานผAใหย=มไมอาจเรงรดเรยกค=นจากผAย=มได ใหผAอ2านวยการ
แตงต1งกรรมการข"1นด2าเน$นการสอบสวนเพ=อพ$จารณาหาตวผAรบผ$ดชดใชตามหมวด ๑๖ โดยอนโลม
(1)

หมวด ๑๒
เงนรายรบ
ขอ ๘๔ เง$นรายรบ หมายความวา เง$นทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กและหนวยงานตาง ๆ ของ
องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กไดรบไวจ2าแนกประเภทไดดงตอไปน1
๘๔.๑ เง$นอดหนน
๘๔.๒ เง$นรายได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) - (3) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
(4) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๕) พ.ศ.๒๕๓๔๖ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๐ ตอนท ๘๕ง วนท ๕ ส$งหาคม ๒๕๔๖
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๘๔.๔ เง$นรายรบเพ=อบAรณะทรพย7ส$น
๘๔.๕ เง$นรายรบจากกองทน
๘๔.๖ เง$นรายไดของโรงพยาบาลทหารผานศ"ก
๘๔.๗ เง$นทไดรบในลกษณะผลพลอยไดจากการปฏ$บต$งานตามอ2านาจหนาท
๘๔.๘ เง$นรายไดจากการสงเสร$มสวสด$การพนกงาน
ขอ ๘๕ เง$นอดหนน หมายความวา เง$นทไดรบจากกระทรวงกลาโหมหร=อทางราชการ ซ"งตองน2าเขาเปน
เง$นงบประมาณเพ=อจดสรรเปนงบประมาณรายจายประจ2าปU
(1)
ขอ ๘๖ เง$นรายได หมายความวา เง$นผลประโยชน7และคาธรรมเนยมทไดรบจากการด2าเน$นก$จการของ
องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก และใหหมายความรวมถ"ง คาเชา คาปรบ คาขายส$งของททางองค7การสงเคราะห7
ทหารผานศ"กเล$กใช ดอกผลทเก$ดจากทรพย7ส$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ดอกผลทเก$ดจากทรพย7ส$น
ทไดรบบร$จาค เพ=อการสงเคราะห7ทหารผานศ"ก ซ"งจะตองน2าเขาเปนเง$นงบประมาณ เพ=อจดสรรเปนงบประมาณราย
จายประจ2าปU
เง$นทมผAบร$จาค โดยม$ไดระบวตถประสงค7อยางหน"งอยางใดไว ใหถ=อเปนเง$นรายได
เง$นรายไดประเภททเหKนวาจ2าเปนตองแตงต1งผAจดเกKบ ใหผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งพนกงานช1น
ประจ2าแผนกเปนผAจดเกKบ ท1งน1หามแตงต1งผAอ2านวยการกองการเง$น พนกงานบญช พนกงานการเง$นหร=อผAชวย
ของพนกงานต2าแหนงดงกลาว เปนผAจดเกKบเง$น
ผAจดเกKบเง$นรายไดตามวรรคสาม ตองด2าเน$นการใหไดรบเง$นครบถวนถAกตองและตามก2าหนดเวลา
เม=อไดรบเง$นคราวใดตองรบน2าสงผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อพนกงานการเง$นโดยเรKวแตอยางชาไมเก$นสาม
วนท2าการ และตองลงรายการในสมดเง$นสดแสดงการรบและน2าสงเง$นตามแบบทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
ก2าหนด กบใหมหลกฐานรบและน2าเง$นสงไวเพ=อตรวจสอบ
ใหหนวยงานทไดรบเง$นรายไดน2าสงหนวยงานบงคบบญชา เพ=อน2าสงกองการเง$นภายในสามส$บวน
นบแตวนทไดรบเง$น
ขอ ๘๗ เง$นบ2ารง หมายความวา เง$นทมผAบร$จาคหร=อมอบใหองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กใชจายใน
ก$จการหร=อการสวสด$การรวมท1งดอกผลทเก$ดจากเง$นน1นดวย และเง$นทไดรบจากก$จการอยางอ=น นอกจากก$จการ
ตามปกต$ขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
ส2าหรบเง$นทมผAบร$จาค โดยมวตถประสงค7เพ=อก$จการใด ใหองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กสงใชจาย
เพ=อก$จการตามวตถประสงค7น1น
ขอ ๘๘ เง$นรายรบเพ=อบAรณะทรพย7ส$น หมายความวา เง$นทหนวยงานไดรบในลกษณะคาชดใชหร=อส$1น
เปล=องแหงทรพย7ส$น ซ"งจ2าเปนตองน2าเง$นจ2านวนน1นไปจายเพ=อบAรณะทรพย7ส$นหร=อจดใหไดทรพย7ส$นน1น ๆ
ค=นมา เชน เง$นทไดรบชดใชคากระแสไฟฟeา คาน12าประปา ทหนวยงานไดบร$การใหแกพนกงานหร=อบคคลทพก
อาศย หร=อใชบร$การในสถานทขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

- 21 -

ขอ ๘๙ เง$นรายรบจากกองทน หมายความวา เง$นทไดรบจากก$จการทจดต1งโดยเง$นกองทนตามท
สภาทหารผานศ"กก2าหนดใหน2าไปใชเพ=อการด2าเน$นงานของก$จการน1นได
ขอ ๙๐ เง$นรายไดของโรงพยาบาลทหารผานศ"ก หมายความวา
๙๐.๑ รายไดอนเก$ดจากการด2าเน$นการของโรงพยาบาลทหารผานศ"ก ไดแกประเภทรายได ดงน1
คายาและเวชภณฑ7 คาตรวจและบร$การทางการแพทย7 คาหอง คาอาหารและรายไดอ=น ๆ
๙๐.๒ เง$นทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก จดสรรใหตามความจ2าเปนและเหมาะสมเปนกรณ
พ$เศษ
๙๐.๓ เง$นทรฐบาล หร=อสวนราชการอ=นจดสรรให หร=อมอบใหเปนกรณพ$เศษ
๙๐.๔ เง$นบ2ารง อนไดจากผAบร$จาค หร=อไดจากก$จการอยางอ=นนอกจากการด2าเน$นการตามปกต$
ใหโรงพยาบาลทหารผานศ"กน2าเง$นทไดรบดงกลาวไปใชจายในการด2าเน$นก$จการตามทองค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด โดยไมตองน2าสงเปนเง$นรายไดตามขอ ๘๖
ขอ ๙๑ เง$นทไดรบในลกษณะผลพลอยไดจากการปฏ$บต$งานตามอ2านาจหนาท หมายความวาเง$นทหนวย
งานไดรบจากการใหบร$การ หร=อไดรบจากการจ2าหนายผล$ตผลพลอยไดทเก$ดจากการด2าเน$นการสงเคราะห7
ทหารผานศ"ก ดานอาชวสงเคราะห7 ตามขอบงคบและหร=อระเบยบองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กใหน2าเง$นท
ไดรบดงกลาวไปใชจายในทางทเกยวของโดยตรงกบก$จการน1นตามความจ2าเปน
ขอ ๙๒ เง$นรายไดจากการสงเสร$มสวสด$การพนกงาน หมายความวา เง$นทไดรบจากการจดสวสด$การให
กบพนกงาน และลAกจางขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทม$ไดกระท2าเปนธรก$จ ใหน2าเง$นทไดรบจากการจด
สวสด$การดงกลาวไปใชจายในทางทเกยวของโดยตรงกบก$จการน1นไดตามความจ2าเปน
ขอ ๙๓ หนวยงานใดไดรบเง$นตามขอ ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑ และ ๙๒ ใหน2าสงฝากเขาบญชของหนวย
งานน1นโดยเรKว อยางชาไมเก$นสามวนท2าการ นบแตวนทไดรบเง$น
ขอ ๙๔ ใหผAอ2านวยการก2าหนดระเบยบวาดวย เง$นบ2ารง เง$นรายรบเพ=อบAรณะทรพย7ส$นเง$นรายรบจาก
กองทน เง$นรายไดของโรงพยาบาลทหารผานศ"ก เง$นทไดรบในลกษณะผลพลอยไดจากการปฏ$บต$งานตามอ2านาจ
หนาท และเง$นรายไดจากการสงเสร$มสวสด$การพนกงานข"1นเพ=อควบคมการใชจายเง$นตามขอ ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐,
๙๑ และ ๙๒
หมวด ๑๓
การบญช#
ขอ ๙๕ องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กและหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทมหนาท
เบ$ก รบจาย และเกKบรกษาเง$นตองท2าบญชตามทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด
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การตรวจเงนและบญช#
ขอ ๙๖ ใหองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กจดใหมการตรวจสอบภายในเกยวกบการเง$น การบญช
การพสด และทรพย7ส$นอ=นใดของหนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กและหนวยงานก$จการพ$เศษ
เพ=อใหทราบวาไดปฏ$บต$ถAกตองตาม ขอบงคบ ระเบยบ ค2าสงขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อระเบยบ
แบบแผนของทางราชการ และเปนไปอยางมประส$ทธ$ภาพและประส$ทธ$ผลหร=อไม
ขอบเขต รายละเอยด ก2าหนดระยะเวลา และการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามท
องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด
หมวด ๑๕
การรบสงหนาท#$ของพนกงานทางการเงน
ขอ ๙๗ การรบสงหนาทการเง$น ใหปฏ$บต$ตามขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยพนกงานองค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก
(1)
ขอ ๙๘ การรบสงหนาทของผAอ2านวยการกองการเง$น หร=อผAทรบผ$ดชอบเกยวกบการเง$นและการบญช
ของหนวยทเป]ดบญชตามทองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กก2าหนด นอกจากจะปฏ$บต$ตามขอ ๙๗ แลว ผAสงหนาท
ตองจดท2ารายงานการเง$น พรอมรายละเอยดประกอบถ"งวนสงมอบหนาท และจดท2าบญชรบ-สงหนาท แสดง
รายการจ2านวนเง$น ตลอดจนรายละเอยดเกยวกบบญช และหลกฐานตาง ๆ ในความรบผ$ดชอบของตนมอบใหแก
ผAรบหนาท ผAรบหนาทตองตรวจสอบเง$นและหลกฐานตาง ๆ ตามรายละเอยดประกอบรายงานการเง$นและบญช
รบ-สงหนาทใหเปนการถAกตองตรงกน
ส2าหรบการสงมอบเง$นใหผAรบหนาทท2าการตรวจนบเง$นในก2าปLMนเกKบเง$นวาถAกตองครบถวนตามรายการ
และจ2านวนเง$นคงเหล=อในสมดบนท"กน2าเง$นเขาออก และตรงกบยอดดลของสมดเง$นสดหร=อบญชเง$นสดในวนทรบ
สงหนาท แลวใหผAสงหนาทและผAรบหนาท ลงลายม=อช=อในบญชรบ – สงหนาทพรอมท1งวน เด=อน ปU เปนหลกฐาน
ในสมดบนท"กน2าเง$นเขาออก สมดเง$นสดรบ และสมดเง$นสดจาย หร=อสมดเง$นสด
บญชรบ – สงหนาท และรายงานการเง$น ใหท2าเปนสามชด เกKบไวททท2าการเปนหลกฐานหน"งชด
ผAสงหนาทเกKบไวชดหน"ง อกชดหน"งใหผAสงหนาทและผAรบหนาทรายงานใหผAมอ2านาจสงจายเง$นภายในเจKดวน นบ
ต1งแตวนทรบสงหนาทเสรKจ
ขอ ๙๙ การรบสงหนาทของพนกงานบญช นอกจากจะตองปฏ$บต$ตามขอ ๙๘ แลว ผAสงหนาทตองท2า
บญชรบ – สง ทแสดงรายละเอยด จ2านวนบญช หลกฐานและรายละเอยดตาง ๆ ประกอบบญชในความรบผ$ดชอบ
ของตนมอบใหแกผAรบหนาท ผAรบหนาทตองตรวจสอบรายละเอยดของหลกฐานตาง ๆ ใหถAกตองตรงกน แลว
ใหผAสงหนาทและผAรบหนาทลงลายม=อช=อในบญชรบ-สงหนาท พรอมท1ง วน เด=อน ปU ทรบสง
การจดท2าบญชรบ-สงหนาท และการรายงานใหอนโลมตามขอ ๙๘ วรรคสาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบพ$เศษ เลม ๑๐๘ ตอนท ๘๔ วนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

- 23 ขอ ๑๐๐ การรบสงหนาทของพนกงานทางการเง$นใหผAรบผ$ดชอบท2าการรบสงหนาทใหแลวเสรKจโดยเรKว
อยางชาไมเก$นสามส$บวนนบต1งแตวนส$1นเด=อนทไดรบทราบค2าสง
ในกรณทไมสามารถปฏ$บต$ตามความในวรรคหน"งได ใหเสนอผAมอ2านาจสงจายเง$นพ$จารณา
ขยายระยะเวลาไดตามความจ2าเปน
หมวด ๑๖
การรบผดชดใชเงน
ขอ ๑๐๑ เม=อเง$นหร=อทรพย7ส$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กสAญหาย เสยหาย ขาดบญชหร=อ
เก$ดการทจร$ตข"1น ใหด2าเน$นการเพ=อใหมการพ$จารณาหาตวผAรบผ$ดในทางแพง โดยใหปฏ$บต$ดงน1
๑๐๑.๑ ใหรายงานตามล2าดบช1น จนถ"งนายกสภาทหารผานศ"กเพ=อทราบไวช1นหน"งกอนโดยดวน
ในรายงานใหแจงจ2านวนเง$นหร=อคาเสยหายทเก$ดข"1นโดยประมาณ พรอมท1งวน เด=อน ปU สถานททเก$ดเหตไปให
ทราบดวย
๑๐๑.๒ ใหผAอ2านวยการ แตงต1งคณะกรรมการข"1นด2าเน$นการสอบสวนเพ=อพ$จารณาหาตวผAรบผ$ด
ในทางแพงทกราย โดยม$ตองรอฟLงผลในการด2าเน$นคดทางอาญาหร=อทางว$นยแกผAกระท2าผ$ดโดยตรง
ส2าหรบกรณททางองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กไดรบชดใชคาเสยหายครบถวนแลว
กKไมตองต1งคณะกรรมการสอบสวนเพ=อหาตวผAรบผ$ดในทางแพงตามความในวรรคหน"ง
ขอ ๑๐๒ ใหคณะกรรมการทไดรบแตงต1งตาม ๑๐๑.๒ ปฏ$บต$ดงน1
๑๐๒.๑ ใหสอบสวนพ$จารณาหาตวผAตองรบผ$ดโดยตรง หร=อผAตองรบผ$ดชดใชเง$นแทนใน
ทางแพง ท1งน1ใหพ$จารณาแตเฉพาะผAทอยAในขายซ"งกฎหมายใหตองรบผ$ดอยางแทจร$ง เพราะผลแหงการกระท2า
หร=อละเวนการกระท2าของบคคลน1น ซ"งจงใจหร=อประมาทเล$นเลอไมปฏ$บต$ตามขอบงคบ ระเบยบ ค2าสง ของ
องค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก หร=อระเบยบแบบแผนของทางราชการจนเปนเหตใหเง$นหร=อทรพย7ส$นขององค7การ
สงเคราะห7ทหารผานศ"ก สAญหาย เสยหาย ขาดบญชหร=อเก$ดการทจร$ตข"1นเทาน1น
๑๐๒.๒ ใหรายงานผลการสอบสวนตอผAสงแตงต1งคณะกรรมการภายในหกส$บวน นบแตวนท
ประธานกรรมการทราบค2าสงแตงต1ง ในรายงานผลการสอบสวนใหระบตวผAทจะตองรบผ$ดชดใชเง$น จ2านวนเง$น
พรอมดวยพฤต$การณ7ทสมควรตองรบผ$ด ถาสอบสวนไมเสรKจใหรายงานขอขยายเวลาสอบสวนตอผAอ2านวยการตอ
ไปได
ขอ ๑๐๓ ใหผAสงแตงต1งคณะกรรมการ ตาม ๑๐๒.๒ มอ2านาจขยายเวลาสอบสวนของคณะกรรมการ
ทแตงต1งข"1นไดอกคราวละไมเก$นสามส$บวน และเม=อไดรบรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการแลว
ใหพ$จารณาสงการใหเสรKจส$1นภายในสส$บหาวน นบแตวนทไดรบรายงานโดยปฏ$บต$ดงน1
๑๐๓.๑ กรณผAตองรบผ$ดชดใชเง$นใหปฏ$บต$ดงน1
๑๐๓.๑.๑ สงการใหผAรบผ$ดชดใชเง$นด2าเน$นการชดใช หร=อใหท2าสญญารบสภาพหน1อยาง
ใดอยางหน"งใหเสรKจส$1นภายในสส$บหาวนนบแตวนทไดสงการ

- 24 ๑๐๓.๑.๒ ถาผAรบผ$ดชดใชเง$นไมสามารถสงใชเง$นค=นท1งหมดในคราวเดยวไดกKใหผอนใช
เปนรายเด=อน โดยใหพ$จารณาถ"งจ2านวนเง$นทตองรบผ$ดชดใช ใหไดสวนกบจ2านวนทขอผอน และเง$นเด=อน คาจาง
ของผAรบผ$ดดวย ตามปกต$ใหผอนใชเสรKจส$1นโดยเรKวทสด หร=อภายในเวลาไมเก$นหน"งปU โดยใหท2าสญญารบสภาพ
หน1ไวใหมผลบงคบไดตามกฎหมาย
๑๐๓.๑.๓ การท2าสญญารบสภาพหน1ตาม ๑๐๓.๑.๑ หากมความจ2าเปนตองใหผAรบผ$ดชดใช
ผอนใชเก$นกวาหน"งปU ใหผAอ2านวยการรายงานเหตผลและความจ2าเปนขออนมต$ตอสภาทหารผานศ"ก
๑๐๓.๑.๔ ถาผAรบผ$ดคนใดปฏ$เสธไมย$นยอมชดใชเง$น หร=อบ$ดพร$1วประว$งเวลาหร=อไมยอม
ท2าสญญารบสภาพหน1 กKใหสงเร=องใหพนกงานอยการภายในก2าหนดเกาส$บวนนบแตวนทไดสงใหชดใชเง$น เพ=อ
ด2าเน$นคดตอไป โดยไมใหขาดอายความ และใหน2าเสนอสภาทหารผานศ"กทราบดวย
๑๐๓.๑.๕ ในกรณทไดสงเร=องใหพนกงานอยการด2าเน$นคดแลวถาพนกงานอยการแจง
วาการด2าเน$นคดไมแนวาจะชนะหร=อไมถาพ$จารณาเหKนวาสมควรใหด2าเน$นคดกKใหย=นยนไปใหพนกงานอยการ
ทราบภายในส$บหาวน นบแตวนทไดรบทราบจากพนกงานอยการ หากเหKนวาไมสมควรด2าเน$นคด ตามความเหKน
ของพนกงานอยการ ใหรายงานนายกสภาทหารผานศ"กภายในส$บวนนบแตวนทไดรบทราบจากพนกงานอยการ
พรอมท1งสงส2าเนาส2านวนการสอบสวนและหลกฐานตาง ๆ ทเกยวของไปดวยแลวใหน2าเสนอสภาทหารผานศ"กเพ=อ
ทราบในการประชมคราวถดไป
๑๐๓.๒ ในกรณทไมมผAใดตองรบผ$ดชดใชเง$น ใหปฏ$บต$ดงน1
๑๐๓.๒.๑ ใหรายงานนายกสภาทหารผานศ"ก พรอมท1งสงส2านวนการสอบสวนไปดวย
ภายในสส$บหาวน นบแตวนทไดรบรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการตาม ๑๐๒.๒
๑๐๓.๒.๒ การขอจ2าหนายเง$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทไมตองมผAรบผ$ดชดใช
ใหเสนอขออนมต$ตอสภาทหารผานศ"ก ยกเวนกรณทมวงเง$นไมเก$นหน"งหม=นบาท ใหผAอ2านวยการอนมต$แลว
รายงานใหสภาทหารผานศ"กทราบ
(1)
๑๐๓.๒.๓ การขอจ2าหนายทรพย7ส$นขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทไมตองมผAรบผ$ด
ชดใช ถาทรพย7ส$นน1นมราคาซ=1อหร=อไดมารวมกนไมเก$นหาแสนบาท ใหผAอ2านวยการเปนผAอนมต$ถาทรพย7ส$นน1นม
ราคาซ=1อหร=อไดมารวมกนเก$นหาแสนบาท ใหอยAในอ2านาจของสภาทหารผานศ"ก หร=อผAทสภาทหารผานศ"กมอบ
หมายทจะเปนผAพ$จารณาอนมต$
ในกรณทผAอ2านวยการ หร=อผAทสภาทหารผานศ"กมอบหมายไดอนมต$การจ2าหนายทรพย7ส$น
ตามวรรคหน"งไปแลว ใหรายงานสภาทหารผานศ"กทราบ
๑๐๓.๒.๔ ในกรณทมขอบงคบ หร=อระเบยบก2าหนดใหผAปฏ$บต$ผ$ดสญญาหร=อขอตกลง
ตองชดใชเง$นตามเวลาทก2าหนด หากไมสามารถชดใชเง$นไดภายในก2าหนดเวลากKใหผAอ2านวยการช1แจงความจ2าเปน
ขออนมต$นายกสภาทหารผานศ"ก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขเพ$มเต$มโดย ขอบงคบสภาทหารผานศ"ก วาดวยการเง$น (ฉบบท ๖) พ.ศ.๒๕๔๗ ราชก$จจานเบกษา
ฉบบประกาศทวไป เลม ๑๒๑ ตอนพ$เศษ ๑๖ง วนท ๑๓ กมภาพนธ7 ๒๕๔๗

- 25 หมวด ๗
บทเบ1ดเสร1จ
ขอ ๑๐๔ หนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทไมมพนกงานจะใหปฏ$บต$หนาทพยานประจ2า
วน หร=อ ผAรวมรบผ$ดชอบในการไปรบหร=อจายเง$นนอกบร$เวณทท2าการตามนยแหงขอบงคบน1หร=อมไมพอ
กKใหผAมอ2านาจสงจายเง$นแตงต1งลAกจางประจ2าใหท2าหนาทดงกลาวได โดยเทยบคาจางใหใกลเคยงกบพนกงานใน
หนาทน1น ๆ
ขอ ๑๐๕ การปฏ$บต$ซ"งนอกเหน=อจากทไดก2าหนดไวในขอบงคบน1 ใหถ=อปฏ$บต$ตามระเบยบแบบแผน
ของทางราชการ โดยอนโลม
ขอ ๑๐๖ หนวยงานขององค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"ก จะออกค2าสงปฏ$บต$โดยไมขดของกบขอบงคบน1
กKกระท2าได และใหสงส2าเนาค2าสงใหองค7การสงเคราะห7ทหารผานศ"กทราบดวย
ประกาศ ณ วนท ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒
(ลงช=อ) พลเอก ชาต$ชาย ชณหะวณ
(ชาต$ชาย ชณหะวณ)
นายกสภาทหารผานศ"ก

