
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
วาดวยการรับเงิน การจายเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินกองทุนไปใชจาย 

เพ่ือบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

โดยที่มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให
คณะกรรมการประกันสังคมจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสิบของเงินสมทบแตละป เพ่ือจาย
ตามมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการรับเงิน การ
จายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินกองทุนไปใชจายเพื่อการบริหารงานของสํานักงาน
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันสังคม 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคม

จังหวัด 
“สวนราชการ” หมายความถึง สํานักงานประกันสังคมสวนกลางและสํานักงาน

ประกันสังคม จังหวัดในสวนภูมิภาค 
“กองคลัง” หมายความถึง ฝายการคลัง หรือหนวยงานอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงาน

ลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันสังคม 
“หัวหนากองคลัง” หมายความถึง ผูอํานวยการคลัง หัวหนาฝายการคลัง หรือ

ตําแหนงอ่ืนใด ซึ่งปฏิบัติลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงินหรือตําแหนงอ่ืนซึ่ง

ปฏิบัติงานลักษณะ เชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน และใหหมายความรวมถึง เจาหนาที่รับ
จายเงินของสํานักงานดวย 

“ตูนิรภัย” หมายความวา กําปน หรือตูเหล็ก หรือหีบเหล็ก หรือหีบเหล็กอัน
มั่นคง ซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของสํานักงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๒๗ ง/หนา ๑๑๙/๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานซึ่งแสดงวา ไดมีการจายเงินใหแก
เจาหนี้หรือ ผูรับเงินตามขอผูกพันแลว 

“ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน
ของธนาคาร แสดงการจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความวา หลักฐานแสดงการรับเงินที่สํานักงานออกใหแก
ผูชําระเงิน และลักษณะใบเสร็จรับเงิน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

“รายจาย” หมายความวา คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานและคาใชจาย 
ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
ขอ ๔  วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําขอกําหนดในระเบียบ

วาดวยการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินสงคลังของสวนราชการมาใชโดยอนุโลม และ
การใดที่ ระเบียบดังกลาวกําหนดใหเปนหนาที่ของกองคลังพึงปฏิบัติ ก็ใหเปนหนาที่ของ
เลขาธิการหรือผูซึ่ง เลขาธิการมอบหมาย หรือประกันสังคมจังหวัดปฏิบัติในสวนที่เก่ียวกับ
เงินกองทุนเพื่อใชจายในการบริหารสํานักงานเชนเดียวกัน 

 
ขอ ๕  ใหเลขาธิการรักษาตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
การรับเงิน 

   
 

ขอ ๖  เงินรายรับ ตามระเบียบนี้หมายถึง เงินรายรับของสํานักงานประกันสังคม
ซึ่งไดรับการจัดสรร ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และรวมทั้ง
ดอกผล 

 
ขอ ๗  การรับเงินบริจาค เงินบํารุงหรือเงินอุดหนุนสํานักงานประกันสังคม 

จะตองออกใบเสร็จรับเงิน เวนแตรายรับซึ่งตามลักษณะไมอยูในสภาพที่จะออกใบเสร็จรับเงินได 
ก็ใหใชหลักฐานการรับเงินแทน 

 
ขอ ๘  เมื่อคณะกรรมการจัดสรรเงินแลว ใหกองคลังสวนกลางดําเนินการขอเบิก

เงิน ทั้งจํานวนจากกองการเงินและบัญชี สํานักงานประกันสังคม แลวโอนใหสํานักงานแตละแหง
ทั้งหมด หรือบางสวนตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๒ 
การจายเงิน 

   
 

ขอ ๙  คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานมี ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) คาใชจายในการจางลูกจางช่ัวคราว 
(๒) คาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลา และคาอาหารทําการนอกเวลาของ

ขาราชการ และลูกจางสํานักงาน 
(๓) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ และลูกจางสํานักงาน 
(๔) คาใชจายในการสมนาคุณผูบรรยายในการประชุม อบรมและสัมมนา 
(๕) คาใชจายในการจัดการประชุม อบรมและสัมมนาและคาใชจายในการ

เดินทางภายในประเทศของผูรับการอบรม 
(๖) คาใชจายในการเลี้ยงรับรองบุคคล หรือรับรองชาวตางประเทศ 
(๗) คาใชจายตางๆ เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการประกันสังคม 
(๘) คาใชจายในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ของสํานักงาน รวมทั้งคาซอมแซม

บํารุงรักษา 
(๙) คาสาธารณูปโภค 
(๑๐) คาใชจายในการดํา เนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

ตลอดจน คาธรรมเนียมศาลตางๆ เฉพาะคาใชจายในสวนที่ไมไดรับชดใชคืนจากผูจายเงินสมทบ 
หรือเงินเพิ่ม 

(๑๑) คาใชจายในการจางหนวยงาน บุคลากรเพื่อประโยชนเก่ียวกับการวางแผน 
การวิเคราะห วิจัย จัดระบบ หรือการดําเนินงานของสํานักงาน 

(๑๒) คาใชจายอื่น ตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
การจายเงินเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานดังกลาว ใหจายตาม

อัตราของทางราชการ โดยอนุโลม 
สําหรับการจายเงินนอกเหนือจากรายการดังกลาวขางตน หรือนอกเหนือจาก

อัตราของทางราชการ ใหไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
 

หมวด ๓ 
การอนุมัติเบิกจายเงิน 

   
 

ขอ ๑๐  ใหบุคคลตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน 
๑. สํานักงานประกันสังคม ใหเปนอํานาจของเลขาธิการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทา 
๒. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ใหเปนอํานาจของประกันสังคมจังหวัด หรือผู

ที่เลขาธิการมอบหมายซึ่งเปนขาราชการพลเรือนที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๕ และปฏิบัติงาน 
ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  การอนุมัติการจายเงินตามขอ ๙ ผูอนุมัติจะลงลายมือช่ืออนุมัติใน
หลักฐานการจาย หรือใบสําคัญคูจาย หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ หรือลงลายมือช่ือ
อนุมัติในงบหนาหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได 

 
ขอ ๑๒  การจายเงินจะตองมีหลักฐานการจายไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
 
ขอ ๑๓  การจายเงินใหแกผูรับเงินทุกราย จะตองมีการบันทึกรายการจายเงินนั้น

ไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แลวแตกรณี ในวันที่จายเงินนั้น 
 
ขอ ๑๔  หามมิใหเจาหนาที่จายเงินเรียกใบสําคัญคูจาย หรือผูรับเงินลงลายมือ

ช่ือรับเงินในหลักฐานการจายเงิน โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน 
 

หมวด ๔ 
การเก็บรักษาเงิน 
   

 
ขอ ๑๕  เมื่อกองคลังไดรับอนุมัติเ งินจัดสรรเปนคาใชจายในการบริหาร

สํานักงานแลว ใหดําเนินการแจงใหกองการเงินและบัญชีเบิกจายเงินใหกองคลังโดยเร็ว 
กองการเงินและบัญชีจะนําเ ร่ือง ขออนุมัติ เบิกจายเงินจัดสรรจากบัญชี 

“เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ ๒” โดยสั่งจายเช็คใหกองคลังในสวนกลาง และกองคลังจะ
ดําเนินการจัดสรรเงิน ไปยังสํานักงานประกันสังคมในสวนภูมิภาค 

 
ขอ ๑๖  ใหสํานักงานประกันสังคมเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 

๒ บัญชี คือ 
(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร

สํานักงานบัญชีที่ ๑” เพ่ือการโอนเงินเขาบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานบัญชีที่ ๒” 
(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร

สํานักงานบัญชีที่ ๒” เพ่ือการโอนเงินเขาบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานจังหวัด .... บัญชี
ที่ ๑” หรือเพ่ือเบิกจายเปนคาใชจายตามขอ ๙ ของระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๗  ใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปน

รัฐวิสาหกิจ ๒ บัญชี คือ 
(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร

สํานักงานจังหวัด .... บัญชีที่ ๑” เพ่ือการโอนเงินเขาบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงาน
จังหวัด .... บัญชีที่ ๒” หรือบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานบัญชีที่ ๑” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร
สํานักงานจังหวัด .... บัญชีที่ ๒” เพ่ือจายเปนคาใชจายตามขอ ๙ ของระเบียบนี ้

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๕ 
การสั่งจายเงิน 

   
 

ขอ ๑๘  การสั่งจายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานบัญชีที่ ๒” 
ใหมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกัน ๒ ฝาย ฝายละ ๑ คน คือ ผูอํานวยการกองคลัง หรือผูที่
เลขาธิการมอบหมาย ซึ่งตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ข้ึนไป 
ฝายหนึ่งกับขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๕ ข้ึนไป ลงลายมือช่ือในเช็ค
รวมกัน สําหรับจํานวนเงินที่ส่ังจายครั้งหนึ่งไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

แตถาจํานวนเงินที่ส่ังจายในเช็คนั้นเกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหเลขาธิการ
หรือ รองเลขาธิการ ฝายหนึ่ง กับผูอํานวยการกองคลัง หรือผูที่เลขาธิการมอบหมายซึ่งตองเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ข้ึนไป อีกฝายหนึ่ง ลงลายมือในเช็ค
รวมกัน 

 
ขอ ๑๙  การสั่งจายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานจังหวัด .... 

บัญชีที่ ๒” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกัน ๒ ฝาย ฝายละ ๑ คน คือ ประกันสังคมจังหวัด 
หรือผูที่เลขาธิการ มอบหมายซึ่งจะตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 
๕ ข้ึนไป ฝายหนึ่ง กับขาราชการในงานสํานักงานประกันสังคมซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่
ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป อีกฝายหนึ่ง ลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสําหรับจํานวนเงินที่ส่ัง
จายเงินในเช็คจํานวนเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

แตถาจํานวนเงินที่ส่ังจายในเช็คนั้นเกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหผูวาราชการ
จังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดฝายหนึ่ง กับประกันสังคมจังหวัด หรือผูที่
เลขาธิการ มอบหมายซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๕ ข้ึนไป อีก
ฝายหนึ่งลงลายมือช่ือในเช็ครวมกัน 

 
ขอ ๒๐  ใหสํานักงานประกันสังคม และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดแตละแหง

มีเงินสด ไวเพ่ือใชจาย ณ สํานักงาน ภายในวงเงินไมเกินหาพันบาท โดยเบิกจากบัญชี 
“เงินกองทุนเพื่อบริหาร สํานักงานบัญชีที่ ๒” หรือบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงาน
จังหวัด .... บัญชีที่ ๒” แลวแตกรณ ี

 
หมวด ๖ 

การบัญชีและพัสด ุ
   

 
ขอ ๒๑  การบัญชี ใหสํานักงานประกันสังคมและสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 

ถือปฏิบัติ ตามระบบบัญชีของสวนราชการโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทุกส้ินเดือน ใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดทํารายงานผลการรับจาย
เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงาน สงใหสํานักงานประกันสังคมและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และใหสํานักงานประกันสังคมรวบรวมและสรุปผลการ
รับจายเงินทั้งส้ินเปนประจําเดือน เสนอเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมอยางชาไมเกินวันที่ ๒๕ 
ของเดือนถัดไป 

 
ขอ ๒๒  ใหเลขาธิการเสนอรายงานการรับจายเงินประจําปตอคณะกรรมการ

ประกันสังคม เพ่ือทราบภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน และใหสําเนารายงานดังกลาวให
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทราบดวย 

 
ขอ ๒๓  การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 
ขอ ๒๔  ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ

เงินกองทุน เพ่ือบริหารสํานักงาน และรายงานผลการตรวจสอบใหเลขาธิการทราบอยางนอยปละ
สองครั้ง 

 
ขอ ๒๕  บรรดาระเบียบใดที่ขัดแยงกับระเบียบฯ นี้ ใหใชระเบียบฯ นี้แทน 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อําพล สิงหโกวินท 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 
ประธานกรรมการประกันสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 


