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ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเงิน การใชจาย การเก็บรักษา
และการหาประโยชนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้น ที่
พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ จึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเงิน
การใชจาย การเก็บรักษา และการหาประโยชนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไวดังนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
“ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของสํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่จางจากเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“หัวหนาฝายบัญชีและการเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายบัญชีและการเงินของสํานักงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงินแกเจาหนี้ หรือผูรับเงิน
หรือทรัพยสินอื่นตามขอผูกพันแลว
“งบประมาณ” หมายความวา ประมาณการรายจายประจําปของสํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ไปจนถึงวันที่
๓๐ กันยายนของปถัดไป
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“หนี้” หมายความวา ขอผูกพันที่ตองจายเปนเงินหรือทรัพยสินอื่น ไมวาจะเปนขอผูกพัน
อันเกิดจากการซื้อ หรือการจาย หรือจากการอื่นใด ที่สํานักงานตองจายใหแกบุคคลทั่วไป
“คารับรอง” หมายความวา คาเลี้ยงรับรอง คาของขวัญ และคาเชาที่พัก
“คาเลี้ยงรับรอง” หมายความวา คาอาหาร คาเครื่องดื่ม (ที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล)
คาเครื่องใช คาเชา และคาตกแตงสถานที่ในการเลี้ยงรับรอง และใหหมายความรวมถึงคาบริการดวย
ขอ ๒ ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๓ งบประมาณที่จะนํามาใชจายตามประกาศนี้ ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่กองทุน
ไดรับมาตามความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมี
วัตถุประสงคในการใชจายตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ขอ ๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศนี้
มิไดกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดําเนิน การใดไว ใหนําระเบียบและวิธีปฏิบัติของทาง
ราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การรับเงิน
สวนที่ ๑
ใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๕ ใหจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามแบบที่สํานักงานกําหนดขึ้นเพื่อใชในการ
ตรวจสอบ
ขอ ๖ ใบเสร็จรับเงินใหมีรายละเอียดตามแบบที่ทางราชการกําหนดโดยอนุโลม
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ขอ ๗ ใบเสร็จรับเงิน เลม ใดใชสําหรับ รับเงิน ในปงบประมาณใด ให ใ ชรับเงิน ภายใน
ปงบประมาณนั้นเทานั้น ใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใชใหคงติดไวกับเลม และประทับตราเลิกใชเพื่อใหเปน
ที่สังเกตมิใ หนํามาใชอีกตอไป พรอมทั้งรายงานใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน ทราบ และจัดเก็บ
ใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใชใหเรียบรอยโดยเร็ว
ขอ ๘ ใบเสร็จรับเงินตองไมมีรอยขูด ลบหรือแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงิน
หากมีก ารแกไ ขให ผูรั บเงิ น ลงลายมื อชื่อ กํา กับการขีดฆ านั้ น ไว ดว ยทุก แห ง หรื อขีด ฆา การเลิ กใช
ใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับและลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆาแลวออกฉบับใหมใชแทน
ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม
ขอ ๙ ใหฝายบัญชีและการเงินเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
สวนที่ ๒
การรับเงิน
ขอ ๑๐ ใหออกใบเสร็จรับเงินแกผูชําระเงินทันทีที่ไดรับเงิน
ขอ ๑๑ ใหใ ชใ บเสร็ จรับ เงิ น เลม เดีย วกั น รั บเงิน ทุ กประเภท และใชต อเนื่ องตามลํ าดั บ
จนหมดเลม จึงใชเลมใหมได
ขอ ๑๒ ใหบันทึกรายการเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แลวแตกรณี
ภายในวันที่รับเงินนั้น โดยแสดงรายละเอียดเลมที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงินและจํานวนเงินดวย
ขอ ๑๓ ให นํ า เงิน ที่ ไ ด รั บไว ใ นแตล ะวั น ไปฝากธนาคารก อ นเวลาที่ ธนาคารปด ทํ า การ
ในวันนั้น หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๔ ใหมีการสรุปรายการรับและจายเงินเสนอผูอํานวยการเพื่อทราบอยางนอยสัปดาหละครั้ง
ขอ ๑๕ ใหจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่ไดรับไว กับหลักฐานและรายการ
ที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาถูกตอง ใหผูตรวจสอบแสดงยอดเงินรับทั้งสิ้น ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้น
ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
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หมวด ๓
การใชจายเงิน
สวนที่ ๑
หลักฐานการจาย
ขอ ๑๖ การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะตองมีใบเสร็จรับเงินเปน
หลักฐานการจายไว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ขอ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให ตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
(๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(๓) รายการรับเงิน โดยระบุวาเปนคาอะไร
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) เลขทะเบียนการคาของผูรับเงิน (ถามี)
(๖) เลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน
(๗) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ ผู รั บ เงิ น ไมส ามารถออกใบเสร็จ รั บ เงิ น ให กองทุ น ได ให ใ ช เอกสาร
หลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบ จร. ๘ ที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ ๑๙ การจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงินนั้น ผูมีสิทธิรับเงินจะทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่น
มารับเงินแทนก็ได
ขอ ๒๐ การจายเงินตอไปนี้ ใหผูจายทําหลักฐานการจายเงินไวเพื่อการตรวจสอบโดยไมตอง
ทําบันทึกชี้แจงเหตุผล
(๑) การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนไมถึงยี่สิบบาท
(๒) การจายเงินเปนคาโดยสารรถ หรือเรือนั่งรับจาง
(๓) การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถไฟฟา รถยนตโดยสารประจําทาง เรือยนตโดยสาร
ประจําทาง หรือคาผานทาง
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย ใหปฏิบัติดังนี้
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(๑) ถาใบสําคัญคูจายเปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินรับรอง
แทนได
(๒) ถาใบสําคัญคูจายเปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได
ใหผูจายเงินทําหลักฐานการจายเงินโดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย และไมอาจขอ
สําเนาใบเสร็จรับเงิน นั้นได พรอมทั้งคํารับรองวายังไมเคยนําใบสําคัญคูจายมาเบิกจาย และถาหาก
คนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจายอีก โดยเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติแลวใหใช
ใบรับรองนั้นเปนใบสําคัญคูจายได
(๓) ในกรณีใ บสําคัญคูจายที่ไมใ ชใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใหผูจายเงินดําเนิน การตาม (๒)
โดยอนุโลม
กรณีตาม (๒) หรือ (๓) เปนกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูจาย ใหเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเปนผูอนุมัติ
ขอ ๒๒ หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายใหใชวิธี
ขีดฆา แลวพิมพหรือเขียนใหม แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
ขอ ๒๓ ใหฝายบัญชีแ ละการเงิน เก็บหลักฐานการจายไว เพื่อประโยชนใ นการตรวจสอบ
และลงบันทึกรายการในบัญชี
สวนที่ ๒
การจายเงิน
ขอ ๒๔ การจ า ยเงิ น ให จ า ยได ต ามที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บและข อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะกรรมการ หรือมติคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผูอํานวยการอนุมัติใหจาย แลวแตกรณี
ขอ ๒๕ ในกรณี จํ า เป น ที่ จ ะต อ งจ า ย หรื อ ก อ หนี้ ผู ก พั น เกิ น กว า งบประมาณ หรื อ
นอกเหนือไปจากการใชจายที่ขอตั้งไวใ นงบประมาณ ใหผูอํานวยการเสนอรางงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมตอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติได
ขอ ๒๖ การจายเงินตองมีหลักฐานการจายใหตรวจสอบได เวนแตเปนกรณีตามขอ ๓๓
ขอ ๒๗ การจายเงินใหแกผูรับทุกรายการ จะตองมีการบันทึกรายการที่จายเงินนั้นไวในบัญชี
เงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันที่จาย แลวแตกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๒๘ หามเรียกใบสําคัญคูจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจายเงิน
โดยที่ยังมิไดทําการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
ขอ ๒๙ เมื่อสิ้นระยะเวลารับและจายเงินในวันหนึ่ง ๆ ใหจัดใหมีการตรวจสอบรายการรับ
และจายเงินที่บันทึกรายการไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจายเงินในวันนั้น
หากปรากฏวาถูกตอง ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาฝายบัญชี
และการเงินลงลายมือชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือไวในบัญชีนั้นดวย
สวนที่ ๓
การเขียนเช็คหรือการพิมพเช็คสั่งจาย
ขอ ๓๐ การเขียนหรือการพิมพเช็คสั่งจาย ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) การจายเงินที่มีจํานวนตั้งแตหาพันบาทขึ้นไป ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนี้ หรือผูมี
สิทธิรับเงิน และขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก และจะขีดครอมหรือไมก็ได
เวนแตเปนการจายเงินเดือน หรือคาจางจะจายเปนเงินสดก็ได
(๒) การจายเงินซึ่งมีจํานวนต่ํากวาหาพันบาท ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
รับเงิน และจะไมขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออกก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของ
ผูสั่งจาย
ขอ ๓๑ การเขียนหรือการพิมพจํานวนเงิน ในเช็คที่เปนตัวอักษร ใหเขียนหรือพิม พใหชิด
คําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินอยาใหมีชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจาํ นวนเงินเพิ่มเติมได
ขอ ๓๒ ในการสั่งจายเงินจากธนาคาร ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) วงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท ใหผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายซึ่งมีตําแหนง
ไมต่ํากวาหัวหนาฝายกับหัวหนาฝายบัญชีและการเงินรวมกันลงลายมือชื่อสั่งจาย
(๒) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือกรรมการบริหาร
กองทุนซึ่งประธานมอบหมายกับผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย ซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนาฝาย หรือหัวหนาฝายบัญชีและการเงินรวมกันลงลายมือชื่อสั่งจาย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

สวนที่ ๔
เงินยืมทดรอง
ขอ ๓๓ การยืมเงินทดรอง จะยืมไดในกรณีที่จําเปน เพื่อนําไปใชในกิจการของสํานักงาน
ตามประเภทคาใชจาย ดังนี้
(๑) คาจางทํางาน
(๒) คาซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ
(๓) คาซอมแซมวัสดุ - ครุภัณฑ
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาใชจายอื่น ๆ ที่ยังไมถงึ กําหนดเวลาจาย และคาใชจายที่มีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
เพื่อประโยชนของสํานักงาน
ขอ ๓๔ ผูยืมเงินทดรองตามขอ ๓๓ ตองเปนลูกจางของสํานักงาน
ขอ ๓๕ การยืมเงินทดรอง ใหผูยืมแสดงวัตถุประสงค และรายการโดยประมาณที่จะนําเงิน
ทดรองไปจาย เสนอใหฝายบัญชีและการเงินตรวจสอบ และเสนอผูอํานวยการอนุมัติใบยืมตามแบบ
จร. ๗ ที่กําหนดทายประกาศนี้
ขอ ๓๖ เมื่อผูยืมเงินทดรองไดรับเงินแลว ใหลงลายมือชื่อรับเงินในเอกสารและใหฝายบัญชี
และการเงินเก็บรักษาไว
ขอ ๓๗ ใหฝายบัญชีและการเงินเก็บรักษาเอกสารใบยืมไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหายได
และเมื่อ ผูยืม ไดทํ าการหัก ลางเงิ น ยืม เสร็ จสิ้น แลว ใหเก็ บเอกสารนั้ น ไว เปน เอกสารประกอบการ
ตรวจสอบตอไป
ขอ ๓๘ หา มนํ า เงิ น ยื ม ทดรองไปใช ใ นกิ จการอื่ น นอกเหนื อ จากวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ร ะบุ ไ ว
ในใบยืม
ขอ ๓๙ หามจายเงิน ยืม ทดรองใหแกผูยืม ที่ยังคางการสงคืน เงิน ยืมทดรอง หรือ ใบสําคัญ
คูจายและเงินเหลือจาย (ถามี) เพื่อหักลางใบยืมตามขอ ๔๐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย
ขอ ๔๐ ใหผูยืมเงิน ทดรองสงใบสําคัญคูจาย พรอมทั้งเงิน เหลือจาย (ถามี) ตอฝายบัญชี
และการเงิน เพื่อหักลางสัญญาการยืมเงินทดรองภายในกําหนดเวลา ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) ประเภทคาใชจายตามขอ ๓๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่
ไดมี การจา ยเงิ น ตามวั ตถุป ระสงค ใ นการยืม เงิน ทดรองไปแลว ในกรณีที่ผู ยืม เงิน ทดรองทราบว า
หมดความจําเปนที่จะตองจายเงินตามวัตถุประสงคในเอกสารใบยืม ใหนําเงินที่เหลือสงคืนทันที
(๒) ประเภทคาใชจายตามขอ ๓๓ (๔)
ก. การเดินทางภายในประเทศ ใหทําการหักลางเงินยืมภายในสิบหาวันทําการ นับแต
วันกลับถึงสํานักงาน เวนแตในกรณีที่รับเงินยืมทดรองไปแลวแตงดการเดินทาง ใหนําเงินสงคืนทันที
ข. การเดินทางไปตางประเทศ ใหทําการหักลางเงินยืมภายในสามสิบวันทําการ นับแต
วัน กลับถึงสํานักงาน เวนแตในกรณีที่รับเงิน ยืม ทดรองไปแลวแตงดการเดินทาง หรือมิไดเดินทาง
ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่รับเงิน ใหนําเงินสงคืนทันที
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ไมอาจสงใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจายภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหผูยืมเงินทดรองทํารายงานชี้แจงเหตุผลตอผูอํานวยการและผูอํานวยการจะสั่งอนุญาตใหขยายเวลา
ออกไปอีกก็ได
ขอ ๔๑ เมื่ อ ผู ยื ม เงิ น ทดรองส ง ใช เ งิ น ให ฝ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น บั น ทึ ก รายการเงิ น คื น
ในเอกสารการยืม พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
ขอ ๔๒ ถาผูยืมเงินทดรองไมสงใบสําคัญคูจาย และหรือเงินเหลือจายภายในกําหนดตาม
ขอ ๔๐ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน รายงานตอผูอํานวยการภายในหาวัน ทําการ เพื่อพิจารณา
สั่งการใหเปนไปตามสัญญายืมเงินทดรองตอไป
สวนที่ ๕
เงินทดรองจายจากกองทุน
ขอ ๔๓ การยื ม เงิน ทดรองจา ยจากกองทุน เพื่ อ ใช ใ นกิจ การดําเนิ น โครงการจัดรู ปที่ดิ น
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหยืมไดตามประเภทคาใชจาย ดังนี้
(๑) คาใชจายในการรองทุกขหรือฟองคดีแทนสมาคมตามมาตรา ๒๗
(๒) คาเสียหายเนื่องจากการสํารวจตามมาตรา ๔๒
(๓) คาเสียหายที่เกิดจากการเขาไปใชสอยหรือครอบครองที่ดินที่มิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใด
ที่อยูใกลกับที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๕๙

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๔๔ ผูยืมเงินทดรองตามขอ ๔๓ ตองเปนผูขอดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ผูดําเนิน
โครงการจัดรูปที่ดิน ผูตรวจการสมาคม พนักงานอัยการ คณะกรรมการสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ขอ ๔๕ ขั้นตอนการยืมและคืนเงินทดรองจายจากกองทุนใหนําขอ ๓๕ ขอ ๓๖ ขอ ๓๗
ขอ ๓๘ ขอ ๓๙ ขอ ๔๑ และขอ ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔๖ เงื่อนไขในการจายเงินและระยะเวลาในการคืนเงินทดรองจายที่ไดยืมจากกองทุน
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
สวนที่ ๖
เงินสดสํารองจาย
ขอ ๔๗ ใหฝายบัญชีแ ละการเงิน มีเงิน สดประจําไวเพื่อสํารองจายเปนคาใชจายปลีกยอย
ในสํานักงานเปนจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท
ขอ ๔๘ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน มีหนาที่ รับผิดชอบเก็บรักษาเงิน สดสํารองจา ย
ใหครบจํานวนในลักษณะเปนเงินสด และใบสําคัญคูจาย โดยใหทํารายงานแสดงการรับจายและเงินสด
คงเหลือเสนอตอผูอํานวยการทุกวันสิ้นเดือน
ขอ ๔๙ เมื่อเงินสดสํารองจายตามขอ ๔๗ มีไมถึงรอยละหาสิบ ใหฝายบัญชีและการเงิน
นําใบสําคัญคูจายยื่นขออนุมัติตอผูอํานวยการ เพื่อใหมีเงินสดสํารองจายใหครบจํานวนตามขอ ๔๗
ขอ ๕๐ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงินมีอํานาจในการจายเงินเพื่อการซื้อหรือเพื่อการจาง
คราวหนึ่ง ๆ ไมเกินหาพันบาท หากเกินกวาหาพันบาทใหขออนุมัติตอผูอํานวยการ
หมวด ๔
การเก็บรักษาเงิน
สวนที่ ๑
ตูนิรภัย
ขอ ๕๑ ใหสํานักงานจัดใหมีตูนิรภัย สําหรับเก็บรักษาเงินของสํานักงาน โดยจัดไวในที่
ปลอดภัย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๕๒ ตูนิรภัยตองมีลูกกุญแจอยางนอยสองดอก แตละดอกมีลักษณะตางกัน และโดย
ปกติใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ
ใหผูอํานวยการมอบกุญแจหนึ่งสํารับใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน สวนสํารับที่เหลือใหนํา
ฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวที่ธนาคารที่สํานักงานฝากเงิน
สวนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๕๓ ใหผูอํา นวยการพิจารณาแตง ตั้งกรรมการเก็บรัก ษาเงิน คณะหนึ่ งประกอบดว ย
หัวหนาฝายบัญชีและการเงิน และเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงตั้งแตหัวหนางานขึ้นไปอยางนอยสองคน
ขอ ๕๔ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย โดยแยกความรับผิดชอบไว
ไมนอยกวาสองคน
ขอ ๕๕ ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอํานวยการพิจารณา
แตงตั้งเจาหนาที่ระดับหัวหนางานขึ้น ไปตามขอ ๕๓ ใหเปน กรรมการเก็บรักษาเงิน แทนชั่วคราว
ใหครบจํานวน การแตงตั้งผูที่จะเปนกรรมการเก็บรักษาเงินแทน จะแตงตั้งไวเปนประจําเพื่อปฏิบัติหนาที่
แทนชั่วคราวก็ได
ขอ ๕๖ การสงมอบและรับมอบลูกกุญแจ ระหวางกรรมการเก็บรักษาเงิน กับกรรมการ
เก็บรักษาเงินแทนตามขอ ๕๕ ใหกรรมการผูสงมอบและกรรมการผูรับมอบตรวจนับตัวเงิน และหลักฐาน
แทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตอง แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือชื่อ
กรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน
หามกรรมการเก็ บรักษาเงิน มอบลู กกุญแจใหผู อื่น ทํา หนาที่ แ ทน เวน แตเป น การมอบให
เจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเก็บรักษาเงินแทนตามขอ ๕๕
ขอ ๕๗ กรรมการเก็บรักษาเงินตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหาย
หรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย มีกรณีสงสัยวาจะมี
ผูปลอมลูกกุญแจ หรือทําลูกกุญแจซ้ํา ใหรีบรายงานผูอํานวยการเพื่อสั่งการโดยดวน
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สวนที่ ๓
การเก็บรักษาเงิน
ขอ ๕๘ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงินเก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยไดไมเกินหาหมื่นบาท
สวนที่เกินหาหมื่นบาทใหนําฝากธนาคารตามขอ ๖๓
ขอ ๕๙ การเปดและปดตูนิรภัย ใหกรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินแทน
ตามขอ ๕๕ มาพรอมกัน เพื่อทําการเปดและปดกุญแจดวยตนเอง
ขอ ๖๐ เมื่อสิ้น เวลาในการรับจายเงินในวันหนึ่ง ๆ ใหเจาหนาที่การเงิน นําเงินที่จะเก็บ
รักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันสงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงาน
เงิน คงเหลือประจําวัน เมื่อปรากฏวาถูกตองแลวใหนําเงิน เขาเก็บรักษาในตูนิรภัย และใหกรรมการ
เก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคน พรอมดวยเจาหนาที่การเงินผูนําสงลงลายมือชื่อ
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไวเปนหลักฐาน
ขอ ๖๑ ในกรณีที่ปรากฏวา เงิน ที่ไดรับ มอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนซึ่งแสดงไว
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจาหนาที่การเงินผูนําสงรวมกัน
บันทึกจํานวนที่ตรวจนับไดแลวนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยตามขอ ๖๐ แลวรายงานใหผูอํานวยการ
ทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๖๒ ในวัน ทํา การถั ดไป หากต องนํา เงิ น ออกจา ย ใหค ณะกรรมการเก็ บรั กษาเงิ น
มอบเงินที่เก็บรักษาไวทั้งหมดใหเจาหนาที่การเงินรับไปจายโดยใหลงลายมือชื่อผูสงและผูรับมอบเงินไว
เปนหลักฐาน
สวนที่ ๔
บัญชีเงินฝากของสํานักงาน
ขอ ๖๓ เงิน ที่กองทุน ไดรับ ตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒ นา
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหนําฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
การฝากเงินกับธนาคารตามวรรคหนึ่ง ใหเลือกฝากในประเภทบัญชีที่จะใหดอกผลแกกองทุน
มากที่สุด
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ขอ ๖๔ ในกรณี ที่ จํา เปน ต องดํ าเนิ น การนอกเหนือ ไปจากที่ ไ ดกํ า หนดไว ต ามข อ ๖๓
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๖๕ ใหฝายบัญชีและการเงินเก็บรักษาสมุดเงินฝากและสมุดเช็คของสํานักงานไวในตู
นิรภัย ในกรณีการเก็บรักษาและสงมอบ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บรักษาและสงมอบเงินสด
ตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
หมวด ๕
คารับรอง
ขอ ๖๖ คารับรองใหเบิกไดตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การรับรองใหเปน ไปตามความเหมาะสมและใหเบิกจายตามที่จายจริง ในกรณีที่เปน
ชาวตางประเทศ ซึ่งเดินทางเขามาตามคําเชิญของสํานักงาน โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจะเบิกจายคาพาหนะและคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางได ดังนี้
(ก) คาโดยสารเครื่องบินชั้นที่เหมาะสม
(ข) คาพาหนะสําหรับการเดิน ทางในประเทศไทย อันเนื่องจากภารกิจในการรับรอง
ชาวตางประเทศ ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง
(ค) คาธรรมเนียมสนามบินเที่ยวกลับใหเบิกจายไดเต็ม
(๒) คาเลี้ยงรับรองใหเบิกจายไดตามที่จายจริง ตามเกณฑดังนี้
(ก) การเลี้ยงรับรองในประเทศ ใหจายอยางสูงไดไมเกินอัตราตอคนตอวัน ดังนี้
อาหารเชา
๒๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
อาหารกลางวัน (รวมคาเครื่องดื่ม)
อาหารวาง
๑๒๐ บาท
ค็อกเทล
๒๕๐ บาท
อาหารค่ํา (รวมคาเครื่องดื่ม)
๘๐๐ บาท
(ข) การเลี้ ย งรั บ รองในต า งประเทศ ให ดํ า เนิ น การได โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยใหประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติคาใชจาย ในอัตราสูงสุดตอคน
ตอวันได ดังนี้
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อาหารเชา
๒๐ เหรียญสหรัฐ
อาหารกลางวัน (รวมคาเครื่องดื่ม)
๔๐ เหรียญสหรัฐ
อาหารวาง
๒๐ เหรียญสหรัฐ
ค็อกเทล
๒๕ เหรียญสหรัฐ
อาหารค่ํา (รวมคาเครื่องดื่ม)
๕๐ เหรียญสหรัฐ
กรณีผูรับเชิญเปนบุคคลพิเศษหรือในสภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผล
ทําใหคาใชจายสูงกวาอัตราที่กําหนด การเบิกคาใชจายสูงเกินอัตราที่กําหนดใหอยูใ นดุลยพินิจของ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป หรือออกเปนประกาศโดยใหทําเปน
บันทึกพรอมแสดงเหตุผลและรายงานใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
หมวด ๖
คาจางลาม
ขอ ๖๗ คาจางลามใหเบิกจายได ดังตอไปนี้
(๑) การประชุ ม สั ม มนา อบรม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร ก ารจั ด รู ป ที่ ดิ น หรื อ อื่ น ๆ
ตามวัตถุประสงคของการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย ใหผูอํานวยการพิจารณาจางตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานและจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานแตตองไมเกินสองหมื่นบาทตอวัน หากมีความจําเปนที่
จะตองจางเกินกวาอัตราที่กําหนด ใหขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปน
กรณีไป
(๒) การอํานวยความสะดวกแกคณะผูแ ทนไทยซึ่งไดรับคําสั่งหรือมอบหมายใหเดินทางไป
รวมประชุมสัมมนา อบรม การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรการจัดรูปที่ดิน หรืออื่น ๆ ตามวัตถุประสงค
ของการจัดรูปที่ดินในตางประเทศใหมีสิทธิเบิกคาจางลามในอัตราทองถิ่น
หมวด ๗
คาตอบแทน
ขอ ๖๘ คาตอบแทนของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ชวยปฏิบัติงานในกิจการของสํานักงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามความเห็นชอบ
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ของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหเปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด เวนแต
เปนกรณีที่มีอัตราการจายคาตอบแทนกําหนดไวในประกาศนี้แลว
ขอ ๖๙ คา ตอบแทนผู บรรยาย หรือ วิ ท ยากร ให จ า ยได เ ฉพาะชั่ ว โมงที่ บรรยาย หรื อ
ทําหนาที่วิทยากรในอัตราชั่วโมงละไมเกินสองพันหารอยบาท
คาที่พักและคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางใหเบิกจายตามที่จายจริง
ขอ ๗๐ การขอกําลังตํารวจและทหารรักษาการณใ หกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปน เพื่อ
รักษาความปลอดภัย หรืออํานวยความสะดวก โดยใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมเฉพาะในวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราตอคนตอวัน ดังนี้
(๑) ชั้นสัญญาบัตร
คนละ ๕๐๐ บาท
(๒) ต่ํากวาสัญญาบัตร
คนละ ๓๐๐ บาท
หมวด ๘
คาใชจายในการประชุม อบรม หรือสัมมนา
ขอ ๗๑ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริหารกองทุ น คณะอนุ กรรมการบริหารกองทุ น
และการจั ดประชุม อบรมหรื อ สัม มนา ใหเ บิ ก จา ยคา อาหารว างและเครื่อ งดื่ ม สํ า หรับ กรรมการ
อนุ ก รรมการ เจ า หน า ที่ ผู ปฏิ บั ติ ง านและผู เ ข า ร ว มประชุ ม อบรม หรื อ สั ม มนาได ไ ม เ กิ น คนละ
หาสิบบาทตอครั้ง
ถาการประชุม อบรม หรือสัมมนาตอเนื่องกันตั้งแตระหวางเวลากอนเที่ยงถึงเวลาหลังเที่ยง
ใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่มไดสองครั้ง สําหรับเวลากอนเที่ยงหนึ่งครั้งและเวลาหลังเที่ยงหนึ่งครั้ง
ในกรณีการเบิกจายสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นจะตองไดรับอนุมัติ
จากผูอํานวยการใหเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการประชุม อบรมหรือสัมมนานั้น ๆ เสียกอน
ขอ ๗๒ ในการประชุ ม อบรม หรือสั ม มนาตอ เนื่ องตามข อ ๗๑ วรรคสอง นอกจาก
ใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่มไดดังกลาวแลวใหเบิกจายคาอาหารกลางวัน สําหรับกรรมการ
อนุกรรมการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเขารวมประชุม อบรมหรือสัมมนาไดไมเกินคนละสองรอยบาท
ในกรณีผูเดินทางไปรวมประชุม อบรม หรือสัมมนานอกสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ และมี
สิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับคาเบี้ยเลี้ยงได ใหงดจายคาอาหารสําหรับผูนั้น
ใหนําความในขอ ๗๑ วรรคสาม มาใชบังคับสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๗๓ ในการรวมประชุ ม อบรม หรื อสัม มนาให กรรมการ อนุ กรรมการ เจา หนา ที่
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม อบรม หรือสัม มนาที่หนวยงานอื่นจัดใหมีขึ้น
ใหเบิกจายคาลงทะเบียนประชุม คาอาหารและเครื่องดื่มไดในอัตราที่ผูจัดเรียกเก็บ และในกรณีที่ตอง
เดินทางไปนอกสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไดตามประกาศนี้
หมวด ๙
การหาประโยชนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ ที่
ขอ ๗๔ การหาผลประโยชนเงินกองทุน ใหกองทุน จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ สามารถ
นําเงินกองทุนไปหาประโยชนตาง ๆ ไดดังนี้
(๑) ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง
(๒) ลงทุนในโครงการของรัฐดานการผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาการบริการ
สาธารณะหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) การลงทุนเพื่อการอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน (๑) และ (๒) ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๑๐
การตรวจสอบภายใน
ขอ ๗๕ ใหผูตรวจสอบภายในทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการใชจายเงินตามประกาศนี้
ขอ ๗๖ ผูตรวจสอบภายในตองตรวจสอบการรับจายเงินและการเก็บรักษาเงิน โดยถูกตอง
ครบถวน และอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม ดังนี้
(๑) การรั บ จ า ยเงิ น ได นํ า หลั ก ฐาน มาลงบั ญ ชี ถู ก ต อ งครบถ ว น และได เ ก็ บ หลั ก ฐาน
การจายเงินไวเรียบรอย
(๒) ยอดเงินสดคงเหลือตองครบถวนตามบัญชีเงินสด
(๓) ตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และเงินฝากธนาคารถูกตองตามที่แสดงไวในบัญชี
(๔) เงินฝากธนาคารกับหลักฐานถูกตองตรงกัน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๕) การเก็บรักษาเงินไดปฏิบัติการเก็บรักษาเงินภายในกําหนด และอยูในวงเงิน ที่อนุญาต
ใหเก็บรักษา
(๖) การจัดทําบัญชีการเงินเปนไปตามระบบบัญชีที่กําหนด
(๗) การปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจงขอทักทวง หรือขอสังเกตของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
เกี่ยวกับการเบิกจายหรือการตรวจสอบบัญชีการเงินประจําปไดปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๘) การรายงานเกี่ ย วกั บ การเงิ น ต า ง ๆ เป น ไปตามระยะเวลาที่ กํ า หนด และถู ก ต อ ง
ตามประกาศ
ผูตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการอยางนอยเดือนละครั้ง
ขอ ๗๗ นอกจากหนาที่ตามขอ ๗๖ ใหผูตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบบัญชี การเงิน
การรับจายเงิน การพัสดุ และตรวจสอบการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๗๘ เมื่ อ ปรากฏว า การปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ การเก็ บ รั ก ษาเงิ น ไม ถู กต อ ง ให ผูอํ า นวยการ
พิจารณาสั่งการใหปฏิบัติใหถูกตองตอไปโดยเร็ว แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
ขอ ๗๙ หากปรากฏวาเงินในความรับผิดชอบขาดบัญชีหรือสูญหาย เพราะการทุจริตหรือ
มีพฤติกรรมที่สอไปในทางไมสุจริตเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใ ชกรณีปกติ ใหผูตรวจสอบภายใน
รายงานพฤติ ก รรมให ผู อํ า นวยการทราบโดยด ว น และผู อํ า นวยการจะต อ งรายงานต อ ประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตไดรับรายงานจากผูตรวจสอบภายใน ในกรณีพบวา
มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
แจงความเพื่อดําเนิน คดีอาญาแกผูกระทําผิดโดยเร็ว และตั้งกรรมการขึ้น สอบสวนเพื่อหาตัวผูรับผิด
ในทางแพงดวย
หมวด ๑๑
รายงานการเงิน
ขอ ๘๐ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน จัดทําบัญชีรายได คาใชจายและงบกระแสเงินสด
เปนรายเดือน โดยมีผูตรวจสอบภายในตรวจสอบรับรอง แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

อยางนอยเดือนละครั้งภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

แบบ จร. ๗

ใบยืมเงินทดรองจาย
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

เลขรับที่....................................
วันที.่ ..........................................
ลงชื่อ.............................ผูรับเงิน

วันที.่ ...................................................................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................








ผูขอดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
ผูดําเนินโครงการจัดรูปทีด่ ิน
ผูตรวจการสมาคม
พนักงานอัยการ
คณะกรรมการสวนจังหวัด
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
เจาหนาที่สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิ

ที่อยู......................................................................หมูที่.............................................................................
ตรอก/ซอย........................................................................ถนน................................................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด......................................
โทรศัพท.......................................โทรสาร......................................E - mail ..........................................
มีความประสงคจะขอยืมเงินเพื่อ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
เปนจํานวนเงิน...........................................................................บาท (........................................................)
กําหนดสงเงินทดรองจายคืน ภายในวันที.่ ..........................................................………….........................
โดยมีหลักประกันดังนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามกฎ และระเบียบของกองทุนจัดรูปทีด่ ินเพื่อพัฒนาพืน้ ที่
อยางเครงครัดและจะนําใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง พรอมทั้งเงินเหลือจาย ( ถามี ) สงคืนภายในกําหนด
หากไมสงคืนภายในกําหนดขาพเจายินยอมใหบังคับชําระหนี้เพื่อชดใชเงินตามจํานวนที่ไดยืมไป
จนครบถวน
การตรวจสอบยอดเงิน
ทดรองจายคงคาง
วันที.่ .......................
( ) ไมมียอดคงคาง
( ) มีเงินทดรองจาย
คงคาง............. บาท

วันที่ยืมเงิน

รายละเอียดเงินทดรองจายทีค่ างชําระ
เลขที่ใบยืมเงิน
จํานวนเงิน

เหตุผล

ลงชื่อ.....................
ผูตรวจสอบ
(..............................)
......./............../.........

ลงชื่อ...........................................ผูยืมเงินทดรองจาย
(............................................)

ลงชื่อ.................................................ผูอนุมัติ
(.................................................)
ขาพเจาไดรับเงินทดรองจาย จํานวน................................ บาท (....................................................)ไวถูกตองแลว
ลงชื่อ...................................ผูรับเงิน
(......................................)

ลงชื่อ...................................................ผูจายเงิน
(...................................................)

แบบ จร. ๘

ใบสําคัญรับเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

เลขรับที่....................................
วันที.่ ..........................................
ลงชื่อ.............................ผูรับเงิน

ที่......................................................................
วันที.่ ...............เดือน.................................พ.ศ....................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................
อยูบานเลขที่.....................หมูที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................................
สถานที่ทํางาน.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชน............................................................................................
ไดรับเงินจากกองทุนจัดรูปทีด่ ินเพื่อพัฒนาพืน้ ที่เพื่อเปนคาใชจายในการ..............................................................
................................................................................................................................................................................
ในวันที่.....................................................................ดังรายการตอไปนี้
ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิน

รวม
รวมเปนเงิน (ตัวอักษร)..........................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูรับเงิน
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูจายเงิน
(......................................................)

