
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 
 

ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 
วาดวยการงบประมาณ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

กองทุนที่ไดรับการจัดสรรเปนคาใชจายเพื่อบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การ
เก็บรักษาเงินกองทุนที่ไดรับการจัดสรรเปนคาใชจายเพื่อบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม 
เพ่ือใหการรับเงินการจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรเปนคาใชจายเพื่อบริหารงาน
ของสํานักงานประกันสังคม ตามมาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แหง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ระเบียบนี้ เ รียกวา “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม วาดวย
การงบประมาณการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนที่ไดรับการจัดสรรเปนคาใชจาย
เพ่ือบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการรับเงิน การจายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินไปใชจายเพ่ือบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

บรรดาระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ใชบังคับอยูกอนระเบียบนี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“การงบประมาณ” หมายความวา ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย

ของเงินกองทุน เพ่ือบริหารงานสํานักงาน ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ 

“ประมาณการรายรับ” หมายความวา เงินที่อาจไดรับจัดสรรของแตละปเพ่ือ
บริหารงาน สํานักงานที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๒๗ ง/หนา ๒๔๑/๗ 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 
 

“ประมาณการรายจาย” หมายความวา เงินที่อาจไดรับจัดสรรของแตละปเพ่ือ
บริหารงานของสํานักงาน 

“เงินรายได” หมายความวา เงินของสํานักงานซึ่งไดรับจัดสรรเพื่อจาย ตาม
มาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายในการบริหารของสํานักงาน ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ของปเดียวกัน และใหใชป พ.ศ. นั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

“การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินรายได” หมายความวา การโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เงินรายได เบิกจายหรือการโอนงบประมาณระหวางงบรายจาย การเปลี่ยนแปลงรายการหรือ
จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร เปนคาใชจายของรายการตามงบประมาณรายจายที่กําหนดไว 

“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงินใหแก ผูมี
สิทธิไดรับเงินแลว 

“ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินและให
รวมถึง หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินใหแก ผูมีสิทธิไดรับเงิน และหลักฐานการนําเงินเขา
บัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน ตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 

“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความวา หลักฐานแสดงการรับเงินที่สํานักงานออกใหแก
ผูชําระเงิน 

“หนวยเบิกจาย” หมายความวา หนวยงานของสํานักงานที่ไดรับมอบหมายใหมี
อํานาจหนาที่ และปฏิบัติหนาที่เปนผูเบิกจายเงินตามที่สํานักงานกําหนด 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
 
ขอ ๕  วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําขอกําหนดในระเบียบ

วาดวยการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินสงคลังและวิธีการงบประมาณของสวนราชการ
ที่ใชบังคับอยูมาใชโดยอนุโลม และการใดที่ระเบียบดังกลาวกําหนดใหเปนหนาที่ของหัวหนากอง
คลังหรือ ผูอํานวยการกองคลังเปนผูปฏิบัติ ก็ใหเปนหนาที่ของเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการ
มอบหมาย 

 
ขอ ๖  ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย 

กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดทําและการเสนองบประมาณ 

   
 

ขอ ๗  ใหสํานักงานจัดทําแผนงบประมาณประจําป ประกอบดวย รายงานสถานะ
การเงินของกองทุน ประมาณการรายรับ ยุทธศาสตรการดําเนินงาน เปาหมายการดําเนินการ 
ผลผลิตวงเงินและรายละเอียดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานและผล



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 
 

การใชจายเงินปที่ผานมา เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน กอน
เร่ิมตนปงบประมาณ 

ทั้งนี้ การเสนองบประมาณซึ่งจะมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายปตอไป 
ใหระบุประเภท คาใชจายและวงเงินที่จะตองผูกพันในแตละปงบประมาณใหชัดเจน 

 
ขอ ๘  งบประมาณรายจายใหจําแนก ดังนี ้
(๑) งบบุคลากร 
(๒) งบดําเนินงาน 
(๓) งบลงทุน 
(๔) งบเงินอุดหนุน 
(๕) งบรายจายอื่น นอกจาก (๑) ถึง (๔) 
ทั้งนี้ งบดังกลาวใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 
ขอ ๙  กรณีที่งบประมาณประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใชวงเงิน

งบประมาณรายจายของปงบประมาณที่ลวงมาแลวไปพลางกอน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 
หมวด ๒ 

การจัดสรรการใชจายและการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินรายได 
   

 
ขอ ๑๐  ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเพื่อ

เปนคาใชจายประจําป 
 
ขอ ๑๑  ใหสํานักงานออกประกาศการจัดสรรเงินรายไดตามงบประมาณรายจาย

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และดําเนินการจัดสรรเงินใหหนวยเบิกจายตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่เลขาธิการ ประกาศกําหนด 

 
ขอ ๑๒  การใชจายรายการงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการเปนผู

มีอํานาจหนาที่ และรับผิดชอบในกรณีส่ิงกอสรางในราคาวงเงินไมเกินสิบลานบาท หากเกินวงเงิน
ดังกลาว ใหเสนอตอ สํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาใหความเห็น เมื่อสํานักงบประมาณได
พิจารณาแลว ใหนําเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเวนตามขอ ๑๓ (๓) 

 
ขอ ๑๓  การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินรายได ใหเลขาธิการมีอํานาจดําเนินการได 

แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณรายจาย และใหดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) กรณีครุภัณฑตองมีราคาตอหนวยไมเกินหนึ่งลานบาท หากเกินวงเงิน

ดังกลาว ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 



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 
 

(๒) กรณีที่ดินตองมีราคาในวงเงินไมเกินสิบลานบาท หากเกินวงเงินดังกลาว 
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

(๓) กรณีส่ิงกอสรางตองมีราคาในวงเงินไมเกินสิบลานบาท หากเกินวงเงิน
ดังกลาว ใหเสนอตอ สํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาใหความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัต ิ

 
หมวด ๓ 
การรับเงิน 

   
 

ขอ ๑๔  การรับเงินตามระเบียบนี้ ใหรับจากเงินรายได 
กรณีที่มีเงินรายไดอ่ืนอันเนื่องจากการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ตามมาตรา 

๒๒ (๙) แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหรับไวเปนเงินรายไดและนําสงเปน
รายไดของกองทุน ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการ ประกาศกําหนด 

เมื่อส้ินปงบประมาณแลว ยังมีเงินเหลือจาย ใหสงคืนกองทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด ในวรรคสอง 

 
หมวด ๔ 
การจายเงิน 

   
 

ขอ ๑๕  การใชจายเงินงบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ และใหใชจายตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราของทางราชการโดยอนุโลม 

กรณีการจายเงินนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

 
ขอ ๑๖  คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานที่มีการกอหนี้ผูกพันแลว แตไม

สามารถเบิกจายใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ ใหเบิกจายไดในปถัดไป 
กรณีการกอหนี้ผูกพันที่มีภาระผูกพันขามปงบประมาณใหเบิกจายได จนกวา

ส้ินสุดภาระผูกพัน 
กรณีที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให

สํานักงานขออนุมัติ กันเงินตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในหก
เดือนแรกของปถัดไป ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะอนุมัติกันเงินได แม
จะลวงเลยเวลาดังกลาว 

 
หมวด ๕ 



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 
 

การอนุมัติเบิกจายเงิน 
   

 
ขอ ๑๗  การจายเงินตามขอ ๑๕ ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจ

อนุมัติการจายเงิน 
(๑) สํานักงานประกันสังคม ใหเปนอํานาจของเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการ

มอบหมายที่ตอง เปนขาราชการของสํานักงานที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ 
(๒) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ใหเปนอํานาจของประกันสังคมจังหวัดหรือผู

ซึ่ง เลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมายที่เปนขาราชการของสํานักงานที่ดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาระดับ ๕ และปฏิบัติงาน ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนั้น 

 
ขอ ๑๘  การอนุมัติการจายเงินตามขอ ๑๕ ผูอนุมัติจะตองลงลายมือช่ืออนุมัติใน

หลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจาย หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ หรือลงลายมือช่ือ
อนุมัติในงบ หนาหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได 

 
ขอ ๑๙  การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
 
ขอ ๒๐  การจายเงินใหแกผูรับเงินทุกราย จะตองมีการบันทึกรายการจายเงินนั้น

ไวในบัญชี เงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แลวแตกรณี ในวันที่จายเงินนั้น 
 
ขอ ๒๑  หามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียกใบสําคัญคูจาย หรือผูรับเงินลงลายมือ

ช่ือรับเงินในหลักฐานการจาย โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 
 

หมวด ๖ 
การเก็บรักษาเงิน 
   

 
ขอ ๒๒  ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ๒ บัญชี โดยการเปดบัญชีเงิน

ฝากกับธนาคารดังกลาว ใหคํานึงถึงอัตราผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ หากมีอัตราที่เทากันหรือ
สูงกวา ใหพิจารณาเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจกอนเปนอันดับแรก ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร
สํานักงานบัญชีที่ ๑” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานบัญชีที่ ๒” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร
สํานักงานบัญชีที่ ๒” เพ่ือโอนเงินเขาบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานจังหวัด...บัญชีที่ ๑” 
หรือเพ่ือเบิกจายเปนคาใชจายตามขอ ๑๕ ของระเบียบ 

 



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 
 

ขอ ๒๓  เมื่อสํานักงานไดรับการจัดสรรเงินตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่งแลว ให
เลขาธิการสั่งจายเงิน จากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ ๒ เขาบัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหาร
สํานักงานบัญชีที่ ๑ 

 
ขอ ๒๔  ใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ๒ บญัช ีโดย

การเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารดังกลาว ใหคํานึงถึงอัตราผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ หากมี
อัตราท่ีเทากันหรือสูงกวา ใหพิจารณาเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจเปนอันดับ
แรก ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใช ช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร
สํานักงานจังหวัด... บัญชีที่ ๑” เพ่ือการโอนเงินเขาบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงาน
จังหวัด... บัญชีที่ ๒” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อบริหาร
สํานักงานจังหวัด บัญชีที่ ๒” เพ่ือจายเปนคาใชจายตามขอ ๑๕ ของระเบียบนี้ หรือเพ่ือโอนเงิน
เขาบัญชี “เงินกองทุน เพ่ือบริหารสํานักงานบัญชีที่ ๑” 

 
หมวด ๗ 

การสั่งจายเงิน 
   

 
ขอ ๒๕  การสั่งจายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานบัญชีที่ ๒” 

ใหมีผูลง ลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองคน คือ เลขานุการกรมหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายที่เปน
ขาราชการของ สํานักงานไมต่ํากวาระดับ ๗ หนึ่งคน กับขาราชการของสํานักงานไมต่ํากวาระดับ ๕ 
อีกหนึ่งคน สําหรับจํานวนเงินที่ส่ังจายครั้งหนึ่งไมเกินหาแสนบาท 

ถาจํานวนเงินที่ส่ังจายมีจํานวนเกินหาแสนบาท ใหเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ 
หรือผูซึ่ง เลขาธิการมอบหมายที่เปนขาราชการของสํานักงานไมต่ํากวาระดับ ๙ หนึ่งคน ลงลายมือ
ช่ือรวมกับ เลขานุการกรมหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายที่เปนขาราชการของสํานักงานไมต่ํากวา
ระดับ ๗ อีกหนึ่งคน 

 
ขอ ๒๖  การสั่งจายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานจังหวัด....

บัญชีที่ ๒” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองคน คือ ประกันสังคมจังหวัดหรือผูซึ่งเลขาธิการ
หรือผูวาราชการจังหวัด มอบหมายที่เปนขาราชการของสํานักงานไมต่ํากวาระดับ ๕ หนึ่งคน กับผู
ซึ่งไดรับมอบหมายจาก ประกันสังคมจังหวัดที่เปนขาราชการของสํานักงานไมต่ํากวาระดับ ๓ และ
ปฏิบัติราชการในดาน การเงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงาน เวนแตในกรณีที่ไมมีขาราชการของ
สํานักงานซึ่งไมต่ํากวาระดับ ๓ ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหมอบหมายแกขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่
ฝายการเงินและบัญชีกองทุนอีกหนึ่งคน สําหรับจํานวนเงินที่ส่ังจายครั้งหนึ่งไมเกินหาแสนบาท 

ถาจํานวนเงินที่ส่ังจายเกินกวาหาแสนบาท ใหผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวา
ราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนหนึ่งลงลายมือช่ือรวมกับประกันสังคมจังหวัด หรือผูซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

เลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัด มอบหมายที่เปนขาราชการของสํานักงานไมต่ํากวาระดับ ๕ อีก
ฝายหนึ่ง 

 
ขอ ๒๗  ใหสํานักงานและสํานักงานประกันสังคมจังหวัดแตละแหง มีเงินสดไว

เพ่ือใชจาย ณ สํานักงานภายในวงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท และไมเกินสองหมื่นบาท ตามลําดับ 
โดยเบิกจากบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงาน บัญชีที่ ๒” หรือบัญชี “เงินกองทุนเพื่อ
บริหารสํานักงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๒” แลวแตกรณ ี

 
หมวด ๘ 

การบัญชีและพัสด ุ
   

 
ขอ ๒๘  การบัญชี ให สํานักงานถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐที่

กระทรวงการคลังกําหนด โดยอนุโลม โดยใหถือปฏิบัติ ดังนี ้
(๑) ใหสํานักงานเลขานุการกรมของสํานักงานจัดทํางบการเงินกองทุน เพ่ือ

บริหารงาน หนวยงานของสํานักงานระดับกอง สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ และหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอ่ืน ที่มีสถานะเทียบเทากองเสนอเลขานุการ และสงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 

(๒) ใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดจัดทํางบการเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงใหสํานักงานและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ ๑๐ 
ของเดือนถัดไป 

(๓) ใหสํานักงานเลขานุการกรมรวบรวมและจัดทํางบการเงินรวมของสํานักงาน
เสนอเลขาธิการเพื่อทราบ พรอมสงสําเนาใหกองการเงินและบัญชีกองทุนภายในวันที่ ๒๕ ของ
เดือนเดียวกัน 

 
ขอ ๒๙  ใหเลขาธิการพิจารณารับรองงบการเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสํานักงาน

ประจําป ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ และสง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรอง 

เพ่ือประโยชนในการจัดทํางบการเงินแผนดิน ใหเลขาธิการพิจารณารับรองงบ
การเงินกองทุน เพ่ือบริหารงานสํานักงานประจําปตามปงบประมาณ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ของปถัดไป และสงใหกรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกําหนดเพื่อรวบรวมและจัดทํางบการเงินของแผนดินตอไป 

 
ขอ ๓๐  การพัสดุใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสวนราชการที่ใช

บังคับอยูโดยอนุโลม 
 

หมวด ๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

การควบคุม และการรายงานผล 
   

 
ขอ ๓๑  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหเลขาธิการ

ทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นเดือน 
 
ขอ ๓๒  ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ

เงินกองทุน เพ่ือบริหารสํานักงาน และรายงานผลการตรวจสอบใหเลขาธิการทราบปละสามครั้ง 
ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นงวดแตละงวด 

 
ขอ ๓๓  การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สุรินทร จิรวิศิษฏ 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 


