
 

ระเบียบคณะกรรมการประกนัสังคม 

ว่าด้วยการงบประมาณ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงินกองทุน 

ทีไ่ด้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  

  
  

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบวา่ดว้ยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนท่ี
ไดรั้บการจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อบริหารงานของส านกังานประกนัสังคม  เพื่อใหก้ารรับเงินการจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินกองทุนท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อบริหารงานของส านกังานประกนัสังคมตามมาตรา 
๒๔  พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการประกนัสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

  

ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการประกนัสังคม วา่ดว้ยการงบประมาณการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อบริหารงานของส านกังาน
ประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๔๙” 
  

ขอ้ ๒ ระเบียบน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบส านกังานประกนัสังคม วา่ดว้ยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินไปใชจ่้ายเพื่อบริหารงานของส านกังานประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
 

 



บรรดาระเบียบ หรือวธีิปฏิบติั หรือค าสั่งอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชไ้ด้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

  
ขอ้ ๔ ในระเบียบน้ี 

“การงบประมาณ” หมายความวา่ ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายของเงินกองทุนเพื่อ
บริหารงานส านกังาน ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

“ประมาณการรายรับ” หมายความวา่ เงินท่ีอาจไดรั้บจดัสรรของแต่ละปีเพื่อบริหารงานส านกังานท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“ประมาณการรายจ่าย” หมายความวา่ เงินท่ีอาจไดรั้บจดัสรรของแต่ละปีเพื่อบริหารงานของส านกังาน 

“เงินรายได”้ หมายความวา่ เงินของส านกังานซ่ึงไดรั้บจดัสรรเพื่อจ่าย ตามมาตรา ๑๘  และเป็น
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของส านกังาน ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

“ปีงบประมาณ” หมายความวา่ ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคมของปีเดียวกนั 
และใหใ้ชปี้ พ.ศ. นั้นเป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินรายได”้ หมายความวา่ การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินรายไดเ้บิกจ่ายหรือ
การโอนงบประมาณระหวา่งงบรายจ่าย การเปล่ียนแปลงรายการหรือจ านวนเงินท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายของ
รายการตามงบประมาณรายจ่ายท่ีก าหนดไว ้

“หลกัฐานการจ่าย” หมายความวา่ หลกัฐานซ่ึงแสดงวา่ไดมี้การจ่ายเงินให้แก่ ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินแลว้ 

“ใบส าคญัคู่จ่าย” หมายความวา่ หลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินและใหร้วมถึง หลกัฐานของ
ธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน และหลกัฐานการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารรวมทั้ง
เอกสารอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ตามท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด 

“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความวา่ หลกัฐานแสดงการรับเงินท่ีส านกังานออกใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน 

“หน่วยเบิกจ่าย” หมายความวา่ หน่วยงานของส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้อ านาจหนา้ท่ีและปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นผูเ้บิกจ่ายเงินตามท่ีส านกังานก าหนด 

“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 

  
ขอ้ ๕ วธีิปฏิบติัอ่ืนใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ใหน้ าขอ้ก าหนดในระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การน าเงินส่งคลงัและวธีิการงบประมาณของส่วนราชการท่ีใชบ้งัคบัอยูม่าใชโ้ดยอนุโลม และ
การใดท่ีระเบียบดงักล่าวก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้กองคลงัหรือผูอ้  านวยการกองคลงัเป็นผูป้ฏิบติั ก็ให้
เป็นหนา้ท่ีของเลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมาย 

  



ขอ้ ๖ ใหเ้ลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจหนา้ท่ีในการวนิิจฉยั ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิ
ปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

  
หมวด ๑ 

การจัดท าและการเสนองบประมาณ 

  

  
 
 

ขอ้ ๗ ใหส้ านกังานจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี ประกอบดว้ย รายงานสถานะการเงินของกองทุน 
ประมาณการรายรับ ยทุธศาสตร์การด าเนินงาน เป้าหมายการด าเนินการ ผลผลิตวงเงินและรายละเอียดท่ีขอรับ
การจดัสรรงบประมาณ รายงานผลการด าเนินงานและผลการใชจ่้ายเงินปีท่ีผา่นมา เพื่อเสนอขออนุมติัต่อ
คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนั ก่อนเร่ิมตน้ปีงบประมาณ 

ทั้งน้ี การเสนองบประมาณซ่ึงจะมีการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายปีต่อไป ใหร้ะบุประเภท
ค่าใชจ่้ายและวงเงินท่ีจะตอ้งผกูพนัในแต่ละปีงบประมาณใหช้ดัเจน 

  
ขอ้ ๘ งบประมาณรายจ่ายให้จ  าแนก ดงัน้ี 

(๑) งบบุคลากร 
(๒) งบด าเนินงาน 

(๓) งบลงทุน 

(๔) งบเงินอุดหนุน 

(๕) งบรายจ่ายอ่ืน นอกจาก (๑) ถึง (๔) 
ทั้งน้ี งบดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

  
ขอ้ ๙ กรณีท่ีงบประมาณประจ าปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมาณใหม่ ใหใ้ชว้งเงินงบประมาณรายจ่ายของ

ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแลว้ไปพลางก่อน ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
  

 

 

 
 

 
 

 



หมวด ๒ 

การจัดสรรการใช้จ่ายและการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินรายได้ 

  
  
 
 

ขอ้ ๑๐ ใหค้ณะกรรมการประกาศก าหนดการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายประจ าปี 

  

ขอ้ ๑๑ ใหส้ านกังานออกประกาศการจดัสรรเงินรายไดต้ามงบประมาณรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ และด าเนินการจดัสรรเงินใหห้น่วยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีเลขาธิการประกาศ
ก าหนด 

  
ขอ้ ๑๒ การใชจ่้ายรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี ใหเ้ลขาธิการเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีและ

รับผดิชอบในกรณีส่ิงก่อสร้างในราคาวงเงินไม่เกินสิบลา้นบาท หากเกินวงเงินดงักล่าวใหเ้สนอต่อส านกั
งบประมาณเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น เม่ือส านกังบประมาณไดพ้ิจารณาแลว้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมติัยกเวน้ตามขอ้ ๑๓ (๓) 
  

ขอ้ ๑๓ การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินรายได ้ ใหเ้ลขาธิการมีอ านาจด าเนินการได ้ แต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด
รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณรายจ่าย และใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

(๑) กรณีครุภณัฑต์อ้งมีราคาต่อหน่วยไม่เกินหน่ึงลา้นบาท หากเกินวงเงินดงักล่าว ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

(๒) กรณีท่ีดินตอ้งมีราคาในวงเงินไม่เกินสิบลา้นบาท หากเกินวงเงินดงักล่าว ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

(๓) กรณีส่ิงก่อสร้างตอ้งมีราคาในวงเงินไม่เกินสิบลา้นบาท หากเกินวงเงินดงักล่าว ใหเ้สนอต่อส านกั
งบประมาณเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมติั 

  
 
 
 
 
 

 
 

 



หมวด ๓ 

การรับเงิน 

  
  
 
 

ขอ้ ๑๔ การรับเงินตามระเบียบน้ี ใหรั้บจากเงินรายได ้

กรณีท่ีมีเงินรายไดอ่ื้นอนัเน่ืองจากการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา ๒๒ (๙)  แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหรั้บไวเ้ป็นเงินรายไดแ้ละน าส่งเป็นรายไดข้องกองทุน ตามมาตรา 
๒๒ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด 

เม่ือส้ินปีงบประมาณแลว้ ยงัมีเงินเหลือจ่าย ใหส่้งคืนกองทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด ใน
วรรคสอง 
  

  
หมวด ๔ 

การจ่ายเงิน 

  

  
 
 

ขอ้ ๑๕ การใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย ใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการและใหใ้ชจ่้าย
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและอตัราของทางราชการโดยอนุโลม 

กรณีการจ่ายเงินนอกจากท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  

ขอ้ ๑๖ ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส านกังานท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนัแลว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้
แลว้เสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ ใหเ้บิกจ่ายไดใ้นปีถดัไป 

กรณีการก่อหน้ีผกูพนัท่ีมีภาระผกูพนัขา้มปีงบประมาณให้เบิกจ่ายได ้จนกวา่ส้ินสุดภาระผกูพนั 

กรณีท่ีไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีก  ใหส้ านกังานขออนุมติักนัเงิน
ต่อคณะกรรมการเพื่อด าเนินการก่อหน้ีผกูพนัใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนแรกของปีถดัไป ในกรณีจ าเป็นและมี
เหตุอนัสมควร คณะกรรมการจะอนุมติักนัเงินได ้แมจ้ะล่วงเลยเวลาดงักล่าว 
  
 

 
 

 

 
 

 



หมวด ๕ 

การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

  

  
 
 

ขอ้ ๑๗ การจ่ายเงินตามขอ้ ๑๕ ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัการจ่ายเงิน 

(๑) ส านกังานประกนัสังคม ใหเ้ป็นอ านาจของเลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายท่ีตอ้งเป็น
ขา้ราชการของส านกังานท่ีด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั ๖ 

(๒) ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั ให้เป็นอ านาจของประกนัสังคมจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการหรือผูว้า่
ราชการจงัหวดัมอบหมายท่ีเป็นขา้ราชการของส านกังานท่ีด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั ๕ และปฏิบติังาน ณ 
ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดันั้น 

  
ขอ้ ๑๘ การอนุมติัการจ่ายเงินตามขอ้ ๑๕ ผูอ้นุมติัจะตอ้งลงลายมือช่ืออนุมติัในหลกัฐานการจ่ายหรือ

ใบส าคญัคู่จ่าย หรือหลกัฐานการขอรับช าระหน้ีทุกฉบบั หรือลงลายมือช่ืออนุมติัในงบหนา้หลกัฐานการจ่าย
หรือใบส าคญัคู่จ่ายก็ได ้

  
ขอ้ ๑๙ การจ่ายเงินตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายไวเ้พื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

  
ขอ้ ๒๐ การจ่ายเงินให้แก่ผูรั้บเงินทุกราย จะตอ้งมีการบนัทึกรายการจ่ายเงินนั้นไวใ้นบญัชี 

เงินสดหรือบญัชีเงินฝากธนาคาร แลว้แต่กรณี ในวนัท่ีจ่ายเงินนั้น 

  
ขอ้ ๒๑ หา้มมิใหผู้มี้หนา้ท่ีจ่ายเงินเรียกใบส าคญัคู่จ่าย หรือผูรั้บเงินลงลายมือช่ือรับเงินในหลกัฐานการ

จ่าย โดยท่ียงัมิไดมี้การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูมี้สิทธิรับเงิน 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หมวด ๖ 

การเกบ็รักษาเงิน 

  
  
 
 

ขอ้ ๒๒ ใหส้ านกังานเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ๒ บญัชี โดยการเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร
ดงักล่าว ใหค้  านึงถึงอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ หากมีอตัราท่ีเท่ากนัหรือสูงกวา่ใหพ้ิจารณาเปิดบญัชี
เงินฝากกบัธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจก่อนเป็นอนัดบัแรก ดงัน้ี 

(๑) บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์โดยใชช่ื้อบญัชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานบญัชีท่ี ๑”  เพื่อโอน
เงินเขา้บญัชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานบญัชีท่ี ๒” 

(๒) บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั โดยใชช่ื้อบญัชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานบญัชีท่ี ๒”  เพื่อ
โอนเงินเขา้บญัชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานจงัหวดั...บญัชีท่ี ๑” หรือเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามขอ้ 
๑๕ ของระเบียบ 

  
ขอ้ ๒๓ เม่ือส านกังานไดรั้บการจดัสรรเงินตามขอ้ ๑๐ วรรคหน่ึงแลว้ ใหเ้ลขาธิการสั่งจ่ายเงินจากบญัชี

เงินกองทุนประกนัสังคมบญัชีท่ี ๒ เขา้บญัชีเงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานบญัชีท่ี ๑ 

  

ขอ้ ๒๔ ใหส้ านกังานประกนัสังคมจงัหวดัเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร ๒ บญัชี โดยการเปิดบญัชีเงินฝาก
กบัธนาคารดงักล่าว ใหค้  านึงถึงอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ หากมีอตัราท่ีเท่ากนั หรือสูงกวา่ ให้
พิจารณาเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคารท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจเป็นอนัดบัแรก ดงัน้ี 

(๑) บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์โดยใชช่ื้อบญัชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานจงัหวดั...บญัชีท่ี 
๑”  เพื่อการโอนเงินเขา้บญัชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานจงัหวดั... บญัชีท่ี ๒” 

(๒) บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั โดยใชช่ื้อบญัชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานจงัหวดับญัชีท่ี 
๒” เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามขอ้ ๑๕ ของระเบียบน้ี หรือเพื่อโอนเงินเขา้บญัชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังาน
บญัชีท่ี ๑” 
  
 
 
 
 

 
 

 



หมวด ๗ 

การส่ังจ่ายเงิน 

  

  
 
 

ขอ้ ๒๕ การสั่งจ่ายเงินจากบญัชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานบญัชีท่ี ๒” ใหมี้ผูล้งลายมือช่ือในเช็ค
ร่วมกนัสองคน คือ เลขานุการกรมหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายท่ีเป็นขา้ราชการของส านกังานไม่ต ่ากวา่ระดบั 
๗ หน่ึงคน กบัขา้ราชการของส านกังานไม่ต ่ากวา่ระดบั ๕ อีกหน่ึงคนส าหรับจ านวนเงินท่ีสั่งจ่ายคร้ังหน่ึงไม่เกิน
หา้แสนบาท 

ถา้จ านวนเงินท่ีสั่งจ่ายมีจ านวนเกินหา้แสนบาท ให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการ
มอบหมายท่ีเป็นขา้ราชการของส านกังานไม่ต ่ากวา่ระดบั ๙ หน่ึงคน ลงลายมือช่ือร่วมกบัเลขานุการกรมหรือผู ้
ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายท่ีเป็นขา้ราชการของส านกังานไม่ต ่ากวา่ระดบั ๗ อีกหน่ึงคน 

  
ขอ้ ๒๖ การสั่งจ่ายเงินจากบญัชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานจงัหวดั....บญัชีท่ี ๒”  ตอ้งมีผูล้ง

ลายมือช่ือในเช็คร่วมกนัสองคน คือ ประกนัสังคมจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย
ท่ีเป็นขา้ราชการของส านกังานไม่ต ่ากวา่ระดบั ๕ หน่ึงคน กบัผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประกนัสังคมจงัหวดัท่ี
เป็นขา้ราชการของส านกังานไม่ต ่ากวา่ระดบั ๓ และปฏิบติัราชการในดา้นการเงินกองทุนเพื่อบริหาร
ส านกังาน  เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่มีขา้ราชการของส านกังานซ่ึงไม่ต ่ากวา่ระดบั ๓ ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ให้
มอบหมายแก่ขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชีกองทุนอีกหน่ึงคน ส าหรับจ านวนเงินท่ีสั่งจ่ายคร้ัง
หน่ึงไม่เกินหา้แสนบาท 

ถา้จ านวนเงินท่ีสั่งจ่ายเกินกวา่หา้แสนบาท ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัหรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือปลดั
จงัหวดัคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบัประกนัสังคมจงัหวดั หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย
ท่ีเป็นขา้ราชการของส านกังานไม่ต ่ากวา่ระดบั ๕ อีกฝ่ายหน่ึง 
  

ขอ้ ๒๗ ใหส้ านกังานและส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัแต่ละแห่ง มีเงินสดไวเ้พื่อใชจ่้าย  ณ 
ส านกังานภายในวงเงินไม่เกินหน่ึงแสนบาท และไม่เกินสองหม่ืนบาท ตามล าดบั โดยเบิกจาก
บญัชี  “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังาน บญัชีท่ี ๒” หรือบญัชี “เงินกองทุนเพื่อบริหารส านกังานจงัหวดั..บญัชี
ท่ี ๒” แลว้แต่กรณี 

  

 
 

 



หมวด ๘ 

การบัญชีและพสัดุ 

  
  
 
 

ขอ้ ๒๘ การบญัชี ใหส้ านกังานถือปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดโดย
อนุโลม  โดยใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 

(๑) ใหส้ านกังานเลขานุการกรมของส านกังานจดัท างบการเงินกองทุน เพื่อบริหารงานหน่วยงานของ
ส านกังานระดบักอง ส านกังานประกนัสังคมเขตพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีสถานะเทียบเท่ากอง
เสนอเลขานุการ และส่งใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือนถดัไป 

(๒) ใหส้ านกังานประกนัสังคมจงัหวดัจดัท างบการเงินกองทุนเพื่อบริหารงานส านกังานประกนัสังคม
จงัหวดัส่งใหส้ านกังานและส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือนถดัไป 

(๓) ใหส้ านกังานเลขานุการกรมรวบรวมและจดัท างบการเงินรวมของส านกังานเสนอเลขาธิการเพื่อ
ทราบ พร้อมส่งส าเนาใหก้องการเงินและบญัชีกองทุนภายในวนัท่ี ๒๕ ของเดือนเดียวกนั 

  

ขอ้ ๒๙ ใหเ้ลขาธิการพิจารณารับรองงบการเงินกองทุนเพื่อบริหารงานส านกังานประจ าปี ภายใน ๖๐ 
วนั นบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ และส่งส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
ตรวจสอบรับรอง 

เพื่อประโยชน์ในการจดัท างบการเงินแผน่ดิน ใหเ้ลขาธิการพิจารณารับรองงบการเงินกองทุนเพื่อ
บริหารงานส านกังานประจ าปีตามปีงบประมาณ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายนของปีถดัไป และส่ง
ใหก้รมบญัชีกลางภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดเพื่อรวบรวม
และจดัท างบการเงินของแผน่ดินต่อไป  

  

ขอ้ ๓๐ การพสัดุใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุของส่วนราชการท่ีใชบ้งัคบัอยูโ่ดยอนุโลม 

  
 
 
 
 
 

 
 

 



หมวด ๙ 

การควบคุม และการรายงานผล 

  
  

 
 

ขอ้ ๓๑ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเสนอรายงานฐานะทางการเงินให้เลขาธิการทราบภายใน  ๑๕  วนั 
หลงัจากส้ินเดือน 

  

ขอ้ ๓๒ ใหมี้การตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และการพสัดุของเงินกองทุนเพื่อบริหาร
ส านกังาน และรายงานผลการตรวจสอบให้เลขาธิการทราบปีละสามคร้ัง ภายใน ๑๕ วนัหลงัจากส้ินงวดแต่ละ
งวด 

  
ขอ้ ๓๓ การควบคุมวสัดุ ครุภณัฑ ์ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 

  

   ประกาศ ณ วนัท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  
  

      สุรินทร์ จิรวศิิษฏ์ 
รองปลดักระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน 

  ปลดักระทรวงแรงงาน 

       ประธานกรรมการประกนัสังคม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


