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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
ว่าด้วยการงบประมาณ  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินกองทุนเงินทดแทนไปใช้ 
ในการบําบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน  ส่งเสริมหรือป้องกันเก่ียวกับความปลอดภัย 

ในการทํางาน  และการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากดอกผลของกองทุน  ตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานประกันสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการงบประมาณ
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินกองทุนเงินทดแทนไปใช้ในการบําบัดรักษาและ
ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน  ส่งเสริมหรือป้องกันเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  และ
การดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  และการนําเงินกองทุนเงินทดแทนไปใช้ในการบําบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ในการทํางาน  ส่งเสริมหรือป้องกันเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  และการดําเนินงานของ
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน

ตามกฎหมาย  หรือตามข้อผูกพันแล้ว 
“ใบสําคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายที่ใช้เป็นใบเสร็จรับเงิน  และให้รวมถึง 

หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน  และหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร  รวมทั้งเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกันตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 

“ใบเสร็จรับเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานแสดงการรับเงินที่สํานักงาน  หรือศูนย์ออกให้แก่   
ผู้ชําระเงิน 
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“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
ของปีเดียวกัน  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  นั้น  เป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 

“เงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน”  หมายความว่า  เงินดอกผลของกองทุนเงินทดแทน  
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางานของ
ลูกจ้างค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหรือป้องกันเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน  และค่าใช้จ่ายตามมาตรา  ๔๓ 

“การงบประมาณ”  หมายความว่า  ประมาณการรายรับ  และงบประมาณรายจ่ายของเงินกองทุน 
เพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง   

“ประมาณการรายรับ”  หมายความว่า  เงินที่อาจได้รับจัดสรรของแต่ละปีเพื่อบริหารสํานักงาน
ตามที่กระทรวงแรงงานกําหนด 

“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  เงินที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจําปีตามที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ   

“รายได้”  หมายความว่า  เงินของสํานักงานซึ่งได้รับจัดสรรเพื่อจ่ายตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง 
“การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

ค่าใช้จ่าย  หรือการโอนงบประมาณระหว่างงบรายจ่าย  การเปล่ียนแปลงรายการหรือจํานวนเงินที่ได้รับ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายของรายการตามงบประมาณรายจ่ายที่กําหนดไว้   

“หน่วยเบิกจ่าย”  หมายความว่า  หน่วยงานของสํานักงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ 
และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เบิกจ่ายเงินตามที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื ่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้นําข้อกําหนดในระเบียบว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําเงินส่งคลัง  และวิธีการงบประมาณของส่วนราชการที่ใช้บังคับอยู่
มาใช้โดยอนุโลมและการใดที่ระเบียบดังกล่าวกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้ปฏิบัติ 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดทําและการเสนองบประมาณ 

 
 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานจัดทําแผนงบประมาณประจําปี  ประกอบด้วยรายงานสถานะดอกผลของ
กองทุน  ประมาณการรายรับ  ยุทธศาสตร์  และเป้าหมายการดําเนินงาน  ผลผลิต  วงเงิน  และ
รายละเอียดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  รายงานผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเร่ิมต้น
ปีงบประมาณก่อนนําเสนอกระทรวงแรงงานเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ทั้งนี้  การเสนองบประมาณ  ซึ่งจะมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีต่อไป  ให้ระบุ
ประเภทค่าใช้จ่ายและวงเงินที่จะต้องผูกพันในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน 

ข้อ ๘ งบประมาณรายจ่ายให้จําแนก  ดังนี้ 
(๑) งบบุคลากร 
(๒) งบดําเนินงาน 
(๓) งบลงทุน 
(๔) งบเงินอุดหนุน 
(๕) งบรายจ่ายอื่น  นอกจาก  (๑)  ถึง  (๔)   
ทั้งนี้  งบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ข้อ ๙ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณให้ใช้วงเงินงบประมาณ

รายจ่ายของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  โดยได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการ 

หมวด  ๒ 
การจัดสรร  การใช้จ่ายและ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย 
 

 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานประกันสังคมเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๘  
วรรคสอง  ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีตามข้อ  ๗  ต่อกระทรวงแรงงาน  
เพื่ออนุมัติจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจําปี   

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานประกันสังคมประกาศการจัดสรรเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน  และดําเนินการจัดสรรเงินให้หน่วยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๒ การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการจัดสรรการโอน  หรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทนให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ได้แก่ 
  (๑.๑) งบบุคลากร 
  (๑.๒) งบดําเนินงาน 
  (๑.๓) งบลงทุน 
  (๑.๔) งบเงินอุดหนุน 
  (๑.๕) งบรายจ่ายอื่น 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษา  และส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจ้างตาม

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
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(๓) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  หรือป้องกันเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานให้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย  ได้แก่ 

  (๓.๑) งบดําเนินงาน 
  (๓.๒) งบเงินอุดหนุน  ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยส่งเสริมเผยแพร่  ประชุมสัมมนา  

การฝึกอบรมและเป็นเงินอุดหนุนเก่ียวกับการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยในการทํางานหรือค่าใช้จ่าย
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๓ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่และ
รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๔ การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย  ให้เลขาธิการมีอํานาจดําเนินการได้
ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หากวงเงินเกินหนึ่งล้านบาทต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  ทั้งนี้  ต้องไม่ก่อให้เกิดการผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

หมวด  ๓ 
การรับเงิน 

 
 

ข้อ ๑๕ การรับเงินตามระเบียบนี้ให้รับจากเงินรายได้กรณีที่มีดอกผลจากเงินรายได้  หรือรายได้ 
อันเนื่องจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  ๒๘  ให้รับไว้เป็นเงินรายได้อื่น  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 

เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้นําเงินรายได้อื่น  เงินเหลือจ่าย  หรือจ่ายไม่หมด  ส่งคืนกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๖ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อ  ๑๒  ให้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
อัตราของทางราชการโดยอนุโลม  

การใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากที่กําหนดในวรรคหน่ึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว  แต่ไม่อาจเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  

ให้เบิกจ่ายได้ในปีถัดไป 
การก่อหนี้ผูกพันที่มีภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ให้เบิกจ่ายได้จนกว่าสิ้นสุดภาระผูกพัน 
กรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้สํานักงานขออนุมัติกันเงิน

ต่อคณะกรรมการเพื่อดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนแรกของปีถัดไปในกรณีจําเป็น
และมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการจะอนุมัติเงินได้แม้จะล่วงเลยเวลาดังกล่าว 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามข้อ  ๑๖  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงิน 
(๑) สํานักงานประกันสังคม  ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายที่เป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักงาน  ตําแหน่งประเภทบริหารหรือตําแหน่งประเภทอํานวยการ  หรือ
ตําแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการหรือตําแหน่งประเภทท่ัวไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๒) ศูนย์  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการศูนย์หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของศูนย์  ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือ
ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ข้อ ๑๙ การอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ  ๑๘  ผู้อนุมัติต้องลงลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐานการจ่าย
หรือใบสําคัญคู่จ่าย  หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ  หรือลงลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐานการจ่าย
หรือใบสําคัญคู่จ่ายก็ได้ 

ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๒๑ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินไว้ในบัญชีเงินสดหรือ

บัญชีเงินฝากธนาคารแล้วแต่กรณีในวันที่จ่ายเงินนั้น 
ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบสําคัญคู่จ่าย  หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินใน

หลักฐานการจ่ายโดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 

หมวด  ๖ 
การเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานประกันสังคมเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ดังนี้ 
(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินบริหารสํานักงานกองทุนเงินทดแทน 

บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเข้าบัญชี  “เงินบริหารสํานักงานกองทุนเงินทดแทนบัญชีที่  ๒” 
(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินบริหารสํานักงานกองทุนเงินทดแทน

บัญชีที่  ๒”  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๖  ของระเบียบนี้ 
(๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัย

บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเข้าบัญชี  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและสง่เสริมความปลอดภัยบัญชีที่  ๒” 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริม  
ความปลอดภัยบัญชี  ที่  ๒”  เพื่อโอนเข้าบัญชี  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัย   
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค..บัญชีที่  ๑”  หรือเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ตามข้อ  ๑๖  ของระเบียบนี้   

ข้อ ๒๔ ให้ศูนย์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ดังนี้ 
(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัย  

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค..บัญชีที่  ๑”  เพื่อโอนเข้าบัญชี  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริม
ความปลอดภัย  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค..บัญชีที่  ๒” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริม 
ความปลอดภัย  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค..บัญชีที่  ๒”  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๖  ของระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๕ เม่ือสํานักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินตามข้อ  ๑๑  แล้วให้เลขาธิการส่ังจ่ายเงิน
จาก  “บัญชีเงินกองทุนเงินทดแทนบัญชีที่  ๒”  เข้าบัญชี  “เงินบริหารสํานักงานกองทุนเงินทดแทนบัญชีที่  ๑”  
หรือบัญชี  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัยบัญชีที่  ๑” 

ข้อ ๒๖ ใหส้ํานักงานและศูนย์มีเงินสดไว้เพื่อใช้จ่าย  ณ  สํานักงานภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท
และไม่เกินห้าหม่ืนบาทตามลําดับโดยเบิกจากบัญชี  “เงินบริหารสํานักงานกองทุนเงินทดแทนบัญชีที่  ๒”  
หรือบัญชี  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัยบัญชีที่  ๒”  หรือบัญชี  “เงินค่าใช้จ่ายใน
การฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัย  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค..บัญชีที่  ๒” 

หมวด  ๗ 
การสั่งจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๒๗ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี  “เงินบริหารสํานักงานกองทุนเงินทดแทนบัญชีที่  ๒”  หรือบัญชี  
“เงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัยบัญชีที่  ๒”  ให้มีผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองคน  
คือ  ผู้อํานวยการกองคลัง  หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักงาน  
ตําแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ  หรือตําแหน่งประเภทท่ัวไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน
หรือเทียบเท่าขึ้นไปหนึ่งคน  กับข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการหรือตําแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  อีกหนึ่งคน  
สําหรับจํานวนเงินที่สั่งจ่ายคร้ังหนึ่งไม่เกินห้าแสนบาท 

ถ้าจํานวนเงินที่สั่งจ่ายมีจํานวนเกินกว่าห้าแสนบาทให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ  หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับเชี่ยวชาญหนึ่งคน   
ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้อํานวยการกองคลัง  หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ของสํานักงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ  หรือตําแหน่งประเภทท่ัวไปไม่ต่ํากว่า
ระดับชํานาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปอีกหนึ่งคน 

ข้อ ๒๘ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี  “เงินค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูส่งเสริมความปลอดภัย  ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานภาค..บัญชีที่  ๒”  ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองคน  คือ  ผู้อํานวยการศูนย์ 
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของศูนย์ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือตําแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปหนึ่งคน  กับผู้ซึ่งผู้อํานวยการศูนย์มอบหมายที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของศูนย์ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปอีกหนึ่งคน  สําหรับจํานวนเงินที่สั่งจ่ายคร้ังหนึ่งไม่เกินห้าแสนบาท 

ถ้าจํานวนเงินที่สั่งจ่ายมีจํานวนเกินกว่าห้าแสนบาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
หรือปลัดจังหวัดหนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับผู้อํานวยการศูนย์หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของศูนย์ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือ
ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปอีกหนึ่งคน 

หมวด  ๘ 
การบัญชี  และการพัสดุ   

 
 

ข้อ ๒๙ การบัญชีให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้กองคลังจัดทํางบการเงินเพื่อดําเนินงานกองทุนเงินทดแทนและงบการเงินค่าใช้จ่าย 

ในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัยเสนอเลขาธิการเพื่อทราบ  ภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป 
(๒) ให้ศูนย์จัดทํางบการเงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัยส่งให้กองคลัง

ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป 
(๓) ให้กองคลังรวบรวมและจัดทํางบการเงินรวมเงินเพื่อดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน  และ 

งบการเงินรวมเงินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและส่งเสริมความปลอดภัยส่งให้กองบริหารการเงินและการบัญชี
ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 

การบัญชีนอกเหนือจากวรรคหนึ่งให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยอนุโลม 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้กองคลังปิดบัญชีตามข้อ  ๒๙  และจัดทํางบการเงินรวมเงินกองทุนเพื่อบริหาร
กองทุนเงินทดแทน  ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว  ภายในส่ีสิบห้าวัน  นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินส่งกอง
บริหารการเงินและการบัญชีเพื่อรวบรวมจัดทํางบการเงินรวมกองทุนเงินทดแทน 

ข้อ ๓๑ การพัสดุให้ถอืปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
หมวด  ๙ 

การควบคุม  และการรายงานผล 
 

 

ข้อ ๓๒ ให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของเงินกองทุน  
เพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน  และรายงานผลการตรวจสอบให้เลขาธิการทราบปีละสามคร้ัง  ภายใน
สามสิบวันหลังจากสิ้นงวดแต่ละงวด 

ข้อ ๓๓ การควบคุมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุรเดช  วลีอิทธิกุล 
ประธานกรรมการกองทุนเงินทดแทน 


