
 หนา   ๓๑ 
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ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
เร่ือง  หลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเงิน  การใชจาย  การเก็บรักษา 
และการหาประโยชนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  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  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  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  คาเคร่ืองด่ืม  (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 ในกรณีที่พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และประกาศนี้

มิไดกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ  เกี่ยวกับการดําเนินการใดไว  ใหนําระเบียบและวิธีปฏิบัติของทาง

ราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม 
หมวด  ๒ 
การรับเงิน 

 

 

สวนที่  ๑ 
ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

ขอ ๕ ใหจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามแบบที่สํานักงานกําหนดขึ้นเพื่อใชในการ
ตรวจสอบ   

ขอ ๖ ใบเสร็จรับเงินใหมีรายละเอียดตามแบบที่ทางราชการกําหนดโดยอนุโลม 
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ขอ ๗ ใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินในปงบประมาณใด  ใหใชรับเงินภายใน

ปงบประมาณนั้นเทานั้น  ใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใชใหคงติดไวกับเลม  และประทับตราเลิกใชเพื่อใหเปน

ที่สังเกตมิใหนํามาใชอีกตอไป  พรอมทั้งรายงานใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงินทราบ  และจัดเก็บ

ใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใชใหเรียบรอยโดยเร็ว 

ขอ ๘ ใบเสร็จรับเงินตองไมมีรอยขูด  ลบหรือแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงิน  

หากมีการแกไขใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไวดวยทุกแหง  หรือขีดฆาการเลิกใช

ใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับและลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆาแลวออกฉบับใหมใชแทน 

ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 

ขอ ๙ ใหฝายบัญชีและการเงินเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

สวนที่  ๒ 
การรับเงิน 

 

 

ขอ ๑๐ ใหออกใบเสร็จรับเงินแกผูชําระเงินทันทีที่ไดรับเงิน 

ขอ ๑๑ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท  และใชตอเนื่องตามลําดับ 

จนหมดเลม  จึงใชเลมใหมได 

ขอ ๑๒ ใหบันทึกรายการเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสด  หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  แลวแตกรณี

ภายในวนัที่รับเงินนั้น  โดยแสดงรายละเอียดเลมที่  เลขที่  ของใบเสร็จรับเงินและจํานวนเงินดวย 

ขอ ๑๓ ใหนําเงินที่ไดรับไวในแตละวันไปฝากธนาคารกอนเวลาที่ธนาคารปดทําการ 

ในวันนั้น  หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป 

ขอ ๑๔ ใหมีการสรุปรายการรับและจายเงินเสนอผูอํานวยการเพื่อทราบอยางนอยสัปดาหละคร้ัง 

ขอ ๑๕ ใหจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่ไดรับไว  กับหลักฐานและรายการ 

ที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด  หรือบัญชีเงินฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม  หากตรวจสอบแลว

ปรากฏวาถูกตอง  ใหผูตรวจสอบแสดงยอดเงินรับทั้งส้ิน  ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้น

ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย  และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
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หมวด  ๓ 
การใชจายเงิน 

 

 

สวนที่  ๑ 
หลักฐานการจาย 

 

 

ขอ ๑๖ การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินทุกรายการ  จะตองมีใบเสร็จรับเงินเปน
หลักฐานการจายไว  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

ขอ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินออกให  ตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ  สถานที่อยู  หรือที่ทําการของผูรับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ป  ที่รับเงิน 
(๓) รายการรับเงิน  โดยระบุวาเปนคาอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) เลขทะเบียนการคาของผูรับเงิน  (ถามี) 
(๖) เลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน 
(๗) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผู รับเงินไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินใหกองทุนได  ใหใชเอกสาร

หลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบ  จร.  ๘  ที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 
ขอ ๑๙ การจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงินนั้น  ผูมีสิทธิรับเงินจะทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่น

มารับเงินแทนก็ได 
ขอ ๒๐ การจายเงินตอไปนี้  ใหผูจายทําหลักฐานการจายเงินไวเพื่อการตรวจสอบโดยไมตอง

ทําบันทึกชี้แจงเหตุผล 
(๑) การจายเงินรายหนึ่ง ๆ  เปนจํานวนไมถึงย่ีสิบบาท 
(๒) การจายเงินเปนคาโดยสารรถ  หรือเรือนั่งรับจาง 
(๓) การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ  รถไฟฟา  รถยนตโดยสารประจําทาง  เรือยนตโดยสาร

ประจําทาง  หรือคาผานทาง   
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย  ใหปฏิบัติดังนี้ 
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(๑) ถาใบสําคัญคูจายเปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย  ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินรับรอง
แทนได 

(๒) ถาใบสําคัญคูจายเปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย  และไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม  (๑)  ได  
ใหผูจายเงินทําหลักฐานการจายเงินโดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย  และไมอาจขอ
สําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได  พรอมทั้งคํารับรองวายังไมเคยนําใบสําคัญคูจายมาเบิกจาย  และถาหาก
คนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจายอีก  โดยเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่ออนุมัติแลวใหใช
ใบรับรองนั้นเปนใบสําคัญคูจายได 

(๓) ในกรณีใบสําคัญคูจายที่ไมใชใบเสร็จรับเงินสูญหาย  ใหผูจายเงินดําเนินการตาม  (๒)  
โดยอนุโลม 

กรณีตาม  (๒)  หรือ  (๓)  เปนกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูจาย  ใหเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเปนผูอนุมัติ 

ขอ ๒๒ หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก  การแกไขหลักฐานการจายใหใชวิธี
ขีดฆา  แลวพิมพหรือเขียนใหม  แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

ขอ ๒๓ ใหฝายบัญชีและการเงินเก็บหลักฐานการจายไว  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
และลงบันทึกรายการในบัญชี 

สวนที่  ๒ 
การจายเงิน 

 

 

ขอ  ๒๔   การจ ายเ งินใหจ ายไดตามที่มีกฎหมาย   ระเบียบและขอบังคับ   หรือมติ

คณะกรรมการ  หรือมติคณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือผูอํานวยการอนุมัติใหจาย  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ในกรณี จําเปนที่ จะตองจ าย   หรือกอหนี้ผูกพันเกินกว างบประมาณ   หรือ

นอกเหนือไปจากการใชจายที่ขอต้ังไวในงบประมาณ  ใหผูอํานวยการเสนอรางงบประมาณรายจาย

เพิ่มเติมตอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติได 

ขอ ๒๖ การจายเงินตองมีหลักฐานการจายใหตรวจสอบได  เวนแตเปนกรณีตามขอ  ๓๓ 

ขอ ๒๗ การจายเงินใหแกผูรับทุกรายการ  จะตองมีการบันทึกรายการที่จายเงินนั้นไวในบัญชี

เงินสด  หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันที่จาย  แลวแตกรณี 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๘ หามเรียกใบสําคัญคูจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจายเงิน  

โดยที่ยังมิไดทําการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  

ขอ ๒๙ เมื่อส้ินระยะเวลารับและจายเงินในวันหนึ่ง ๆ  ใหจัดใหมีการตรวจสอบรายการรับ

และจายเงินที่บันทึกรายการไวในบัญชีเงินสด  หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจายเงินในวันนั้น  

หากปรากฏวาถูกตอง  ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาฝายบัญชี

และการเงินลงลายมือชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือไวในบัญชีนั้นดวย 

สวนที่  ๓ 
การเขียนเช็คหรือการพิมพเช็คส่ังจาย 
 

 

ขอ ๓๐ การเขียนหรือการพิมพเช็คส่ังจาย  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) การจายเงินที่มีจํานวนต้ังแตหาพันบาทขึ้นไป  ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหนี้  หรือผูมี

สิทธิรับเงิน  และขีดฆาคําวา  “หรือตามคําส่ัง”  หรือ  “หรือผูถือ”  ออก  และจะขีดครอมหรือไมก็ได  

เวนแตเปนการจายเงินเดือน  หรือคาจางจะจายเปนเงินสดก็ได 

(๒) การจายเงินซ่ึงมีจํานวนตํ่ากวาหาพันบาท  ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ  

รับเงิน  และจะไมขีดฆาคําวา  “หรือตามคําส่ัง”  หรือ  “หรือผูถือ”  ออกก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจของ 

ผูส่ังจาย 

ขอ ๓๑ การเขียนหรือการพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวอักษร  ใหเขียนหรือพิมพใหชิด 

คําวา  “บาท”  หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินอยาใหมีชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได 

ขอ ๓๒ ในการสั่งจายเงินจากธนาคาร  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) วงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท  ใหผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายซึ่งมีตําแหนง

ไมตํ่ากวาหัวหนาฝายกับหัวหนาฝายบัญชีและการเงินรวมกันลงลายมือชื่อส่ังจาย 

(๒) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท  ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือกรรมการบริหาร

กองทุนซ่ึงประธานมอบหมายกับผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย  ซ่ึงมีตําแหนงไมตํ่ากวา

หัวหนาฝาย  หรือหัวหนาฝายบัญชีและการเงินรวมกันลงลายมือชื่อส่ังจาย 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๔ 
เงินยืมทดรอง 

 

 

ขอ ๓๓ การยืมเงินทดรอง  จะยืมไดในกรณีที่จําเปน  เพื่อนําไปใชในกิจการของสํานักงาน
ตามประเภทคาใชจาย  ดังนี้ 

(๑) คาจางทํางาน 
(๒) คาซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ 
(๓) คาซอมแซมวัสดุ  -  ครุภัณฑ 
(๔) คาใชจายในการเดินทาง 
(๕) คาใชจายอื่น ๆ  ที่ยังไมถึงกําหนดเวลาจาย  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
และเมื่อผูยืมไดทําการหักลางเงินยืมเสร็จส้ินแลว  ใหเก็บเอกสารนั้นไวเปนเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบตอไป 

ขอ ๓๘ หามนําเงินยืมทดรองไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ระบุไว 
ในใบยืม 

ขอ ๓๙ หามจายเงินยืมทดรองใหแกผูยืมที่ยังคางการสงคืนเงินยืมทดรอง  หรือใบสําคัญ 
คูจายและเงินเหลือจาย  (ถามี)  เพื่อหักลางใบยืมตามขอ  ๔๐  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย 

ขอ ๔๐ ใหผูยืมเงินทดรองสงใบสําคัญคูจาย  พรอมทั้งเงินเหลือจาย  (ถามี)  ตอฝายบัญชี  
และการเงิน  เพื่อหักลางสัญญาการยืมเงินทดรองภายในกําหนดเวลา  ดังนี้ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ประเภทคาใชจายตามขอ  ๓๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดมีการจายเงินตามวัตถุประสงคในการยืมเงินทดรองไปแลว  ในกรณีที่ผู ยืมเงินทดรองทราบวา   

หมดความจําเปนที่จะตองจายเงินตามวัตถุประสงคในเอกสารใบยืม  ใหนําเงินที่เหลือสงคืนทันที 

(๒) ประเภทคาใชจายตามขอ  ๓๓  (๔) 

 ก. การเดินทางภายในประเทศ  ใหทําการหักลางเงินยืมภายในสิบหาวันทําการ  นับแต

วันกลับถึงสํานักงาน  เวนแตในกรณีที่รับเงินยืมทดรองไปแลวแตงดการเดินทาง  ใหนําเงินสงคืนทันที 

 ข. การเดินทางไปตางประเทศ  ใหทําการหักลางเงินยืมภายในสามสิบวันทําการ  นับแต

วันกลับถึงสํานักงาน  เวนแตในกรณีที่รับเงินยืมทดรองไปแลวแตงดการเดินทาง  หรือมิไดเดินทาง

ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่รับเงิน  ใหนําเงินสงคืนทันที 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน  ไมอาจสงใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจายภายในกําหนดเวลาดังกลาว  

ใหผูยืมเงินทดรองทํารายงานชี้แจงเหตุผลตอผูอํานวยการและผูอํานวยการจะสั่งอนุญาตใหขยายเวลา

ออกไปอีกก็ได 

ขอ ๔๑ เมื่อผู ยืมเงินทดรองสงใชเงิน  ใหฝายบัญชีและการเงินบันทึกรายการเงินคืน 

ในเอกสารการยืม  พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๔๒ ถาผูยืมเงินทดรองไมสงใบสําคัญคูจาย  และหรือเงินเหลือจายภายในกําหนดตาม 

ขอ  ๔๐  ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงินรายงานตอผูอํานวยการภายในหาวันทําการ  เพื่อพิจารณา 

ส่ังการใหเปนไปตามสัญญายืมเงินทดรองตอไป 

สวนที่  ๕ 
เงินทดรองจายจากกองทุน 

 

 

ขอ ๔๓ การยืมเงินทดรองจายจากกองทุนเพื่อใชในกิจการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหยืมไดตามประเภทคาใชจาย  ดังนี้ 

(๑) คาใชจายในการรองทุกขหรือฟองคดีแทนสมาคมตามมาตรา  ๒๗ 

(๒) คาเสียหายเนื่องจากการสํารวจตามมาตรา  ๔๒ 

(๓) คาเสียหายที่เกิดจากการเขาไปใชสอยหรือครอบครองที่ดินที่มิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใด

ที่อยูใกลกับที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๕๙ 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔๔ ผูยืมเงินทดรองตามขอ  ๔๓  ตองเปนผูขอดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน  ผูดําเนิน

โครงการจัดรูปที่ดิน  ผูตรวจการสมาคม  พนักงานอัยการ  คณะกรรมการสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการ 

ขอ ๔๕ ข้ันตอนการยืมและคืนเงินทดรองจายจากกองทุนใหนําขอ  ๓๕  ขอ  ๓๖  ขอ  ๓๗  

ขอ  ๓๘  ขอ  ๓๙  ขอ  ๔๑  และขอ  ๔๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ขอ ๔๖ เง่ือนไขในการจายเงินและระยะเวลาในการคืนเงินทดรองจายที่ไดยืมจากกองทุน

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด   

สวนที่  ๖ 
เงินสดสํารองจาย 

 

 

ขอ ๔๗ ใหฝายบัญชีและการเงินมีเงินสดประจําไวเพื่อสํารองจายเปนคาใชจายปลีกยอย 
ในสํานักงานเปนจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท 

ขอ ๔๘ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงินมีหนาที่ รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสดสํารองจาย 
ใหครบจํานวนในลักษณะเปนเงินสด  และใบสําคัญคูจาย  โดยใหทํารายงานแสดงการรับจายและเงินสด
คงเหลือเสนอตอผูอํานวยการทุกวันส้ินเดือน 

ขอ ๔๙ เมื่อเงินสดสํารองจายตามขอ  ๔๗  มีไมถึงรอยละหาสิบ  ใหฝายบัญชีและการเงิน
นําใบสําคัญคูจายย่ืนขออนุมัติตอผูอํานวยการ  เพื่อใหมีเงินสดสํารองจายใหครบจํานวนตามขอ  ๔๗ 

ขอ ๕๐ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงินมีอํานาจในการจายเงินเพื่อการซ้ือหรือเพื่อการจาง
คราวหนึ่ง ๆ  ไมเกินหาพันบาท  หากเกินกวาหาพันบาทใหขออนุมัติตอผูอํานวยการ 

หมวด  ๔ 
การเก็บรักษาเงิน 

 

 

สวนที่  ๑ 
ตูนิรภัย 

 

 

ขอ ๕๑ ใหสํานักงานจัดใหมีตูนิรภัย  สําหรับเก็บรักษาเงินของสํานักงาน  โดยจัดไวในที่
ปลอดภัย 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕๒ ตูนิรภัยตองมีลูกกุญแจอยางนอยสองดอก  แตละดอกมีลักษณะตางกัน  และโดย

ปกติใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ 

ใหผูอํานวยการมอบกุญแจหนึ่งสํารับใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  สวนสํารับที่เหลือใหนํา

ฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวที่ธนาคารที่สํานักงานฝากเงิน 

สวนที่  ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๕๓ ใหผูอํานวยการพิจารณาแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินคณะหนึ่งประกอบดวย  

หัวหนาฝายบัญชีและการเงิน  และเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงต้ังแตหัวหนางานขึ้นไปอยางนอยสองคน 

ขอ ๕๔ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย  โดยแยกความรับผิดชอบไว 

ไมนอยกวาสองคน 

ขอ ๕๕ ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูอํานวยการพิจารณา

แตงต้ังเจาหนาที่ระดับหัวหนางานขึ้นไปตามขอ  ๕๓  ใหเปนกรรมการเก็บรักษาเงินแทนชั่วคราว 

ใหครบจํานวน  การแตงต้ังผูที่จะเปนกรรมการเก็บรักษาเงินแทน  จะแตงต้ังไวเปนประจําเพื่อปฏิบัติหนาที่

แทนชั่วคราวก็ได 

ขอ ๕๖ การสงมอบและรับมอบลูกกุญแจ  ระหวางกรรมการเก็บรักษาเงินกับกรรมการ 

เก็บรักษาเงินแทนตามขอ  ๕๕  ใหกรรมการผูสงมอบและกรรมการผูรับมอบตรวจนับตัวเงิน  และหลักฐาน

แทนตัวเงินซ่ึงเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตอง  แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือชื่อ

กรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน 

หามกรรมการเก็บรักษาเงินมอบลูกกุญแจใหผูอื่นทําหนาที่แทน  เวนแตเปนการมอบให

เจาหนาที่ซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนกรรมการเก็บรักษาเงินแทนตามขอ  ๕๕ 

ขอ ๕๗ กรรมการเก็บรักษาเงินตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัย  อยาใหสูญหาย

หรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได  หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย  มีกรณีสงสัยวาจะมี 

ผูปลอมลูกกุญแจ  หรือทําลูกกุญแจซ้ํา  ใหรีบรายงานผูอํานวยการเพื่อส่ังการโดยดวน 



 หนา   ๔๑ 
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สวนที่  ๓ 
การเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๕๘ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงินเก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยไดไมเกินหาหมื่นบาท  
สวนที่เกินหาหมื่นบาทใหนําฝากธนาคารตามขอ  ๖๓ 

ขอ ๕๙ การเปดและปดตูนิรภัย  ใหกรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินแทน
ตามขอ  ๕๕  มาพรอมกัน  เพื่อทําการเปดและปดกุญแจดวยตนเอง 

ขอ ๖๐ เมื่อส้ินเวลาในการรับจายเงินในวันหนึ่ง ๆ  ใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บ
รักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันสงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน  และหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน  เมื่อปรากฏวาถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย  และใหกรรมการ 
เก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคน  พรอมดวยเจาหนาที่การเงินผูนําสงลงลายมือชื่อ 
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๖๑ ในกรณีที่ปรากฏวา  เงินที่ไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนซึ่งแสดงไว 
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจาหนาที่การเงินผูนําสงรวมกัน
บันทึกจํานวนที่ตรวจนับไดแลวนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยตามขอ  ๖๐  แลวรายงานใหผูอํานวยการ
ทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๖๒ ในวันทําการถัดไป  หากตองนําเงินออกจาย  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
มอบเงินที่เก็บรักษาไวทั้งหมดใหเจาหนาที่การเงินรับไปจายโดยใหลงลายมือชื่อผูสงและผูรับมอบเงินไว
เปนหลักฐาน 

สวนที่  ๔ 
บัญชีเงินฝากของสํานักงาน 

 

 

ขอ ๖๓ เงินที่กองทุนไดรับตามมาตรา  ๗๕  แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหนําฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 

การฝากเงินกับธนาคารตามวรรคหนึ่ง  ใหเลือกฝากในประเภทบัญชีที่จะใหดอกผลแกกองทุน
มากที่สุด 
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ขอ ๖๔ ในกรณีที่ จําเปนตองดําเนินการนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวตามขอ  ๖๓   
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาเปนกรณี ๆ  ไป 

ขอ ๖๕ ใหฝายบัญชีและการเงินเก็บรักษาสมุดเงินฝากและสมุดเช็คของสํานักงานไวในตู
นิรภัย  ในกรณีการเก็บรักษาและสงมอบ  ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บรักษาและสงมอบเงินสด 
ตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

หมวด  ๕ 
คารับรอง 

 

 

ขอ ๖๖ คารับรองใหเบิกไดตามเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การรับรองใหเปนไปตามความเหมาะสมและใหเบิกจายตามที่จายจริง  ในกรณีที่เปน  

ชาวตางประเทศ  ซ่ึงเดินทางเขามาตามคําเชิญของสํานักงาน  โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

กองทุนจะเบิกจายคาพาหนะและคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางได  ดังนี้ 

 (ก) คาโดยสารเครื่องบินชั้นที่เหมาะสม 

 (ข) คาพาหนะสําหรับการเดินทางในประเทศไทย  อันเนื่องจากภารกิจในการรับรอง  

ชาวตางประเทศ  ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง 

 (ค) คาธรรมเนียมสนามบินเที่ยวกลับใหเบิกจายไดเต็ม 

(๒) คาเลี้ยงรับรองใหเบิกจายไดตามที่จายจริง  ตามเกณฑดังนี้ 

 (ก) การเลี้ยงรับรองในประเทศ  ใหจายอยางสูงไดไมเกินอัตราตอคนตอวัน  ดังนี้ 

  อาหารเชา     ๒๐๐  บาท 

  อาหารกลางวัน  (รวมคาเครื่องด่ืม)    ๕๐๐  บาท 

  อาหารวาง     ๑๒๐  บาท 

  ค็อกเทล     ๒๕๐  บาท 

  อาหารค่ํา  (รวมคาเครื่องด่ืม)    ๘๐๐  บาท 

 (ข) การเลี้ ยง รับรองในตางประเทศ   ใหดําเนินการไดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารกองทุน  โดยใหประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติคาใชจาย  ในอัตราสูงสุดตอคน

ตอวันได  ดังนี้ 
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  อาหารเชา     ๒๐  เหรียญสหรัฐ 
  อาหารกลางวัน  (รวมคาเครื่องด่ืม)    ๔๐  เหรียญสหรัฐ 
  อาหารวาง     ๒๐  เหรียญสหรัฐ 
  ค็อกเทล     ๒๕  เหรียญสหรัฐ 
  อาหารค่ํา  (รวมคาเครื่องด่ืม)    ๕๐  เหรียญสหรัฐ 
กรณีผูรับเชิญเปนบุคคลพิเศษหรือในสภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงมีผล

ทําใหคาใชจายสูงกวาอัตราที่กําหนด  การเบิกคาใชจายสูงเกินอัตราที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป  หรือออกเปนประกาศโดยใหทําเปน
บันทึกพรอมแสดงเหตุผลและรายงานใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ   

หมวด  ๖ 
คาจางลาม 

 

 

ขอ ๖๗ คาจางลามใหเบิกจายได  ดังตอไปนี้ 
(๑) การประชุมสัมมนา  อบรม  การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรการจัดรูปที่ ดินหรืออื่น ๆ   

ตามวัตถุประสงคของการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย  ใหผูอํานวยการพิจารณาจางตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานและจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานแตตองไมเกินสองหมื่นบาทตอวัน  หากมีความจําเปนที่
จะตองจางเกินกวาอัตราที่กําหนด  ใหขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปน
กรณีไป 

(๒) การอํานวยความสะดวกแกคณะผูแทนไทยซึ่งไดรับคําส่ังหรือมอบหมายใหเดินทางไป
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 คาตอบแทนผูบรรยาย  หรือวิทยากร  ใหจายไดเฉพาะชั่วโมงที่บรรยาย  หรือ 
ทําหนาที่วิทยากรในอัตราชั่วโมงละไมเกินสองพันหารอยบาท 

คาที่พักและคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางใหเบิกจายตามที่จายจริง 
ขอ ๗๐ การขอกําลังตํารวจและทหารรักษาการณใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปนเพื่อ

รักษาความปลอดภัย  หรืออํานวยความสะดวก  โดยใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมเฉพาะในวันที่ปฏิบัติงาน  ในอัตราตอคนตอวัน  ดังนี้ 

(๑)  ชั้นสัญญาบัตร  คนละ  ๕๐๐  บาท 
(๒)  ตํ่ากวาสัญญาบัตร  คนละ  ๓๐๐  บาท 

หมวด  ๘ 
คาใชจายในการประชุม  อบรม  หรือสัมมนา 

 

 

ขอ ๗๑ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน   
และการจัดประชุม  อบรมหรือสัมมนา  ใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับกรรมการ  
อนุกรรมการ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผู เขารวมประชุม  อบรม  หรือสัมมนาไดไมเกินคนละ 
หาสิบบาทตอคร้ัง 

ถาการประชุม  อบรม  หรือสัมมนาตอเนื่องกันต้ังแตระหวางเวลากอนเที่ยงถึงเวลาหลังเที่ยง  
ใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องด่ืมไดสองคร้ัง  สําหรับเวลากอนเที่ยงหนึ่งคร้ังและเวลาหลังเที่ยงหนึ่งคร้ัง 

ในกรณีการเบิกจายสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นจะตองไดรับอนุมัติ
จากผูอํานวยการใหเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการประชุม  อบรมหรือสัมมนานั้น ๆ  เสียกอน 

ขอ ๗๒ ในการประชุม  อบรม  หรือสัมมนาตอเนื่องตามขอ  ๗๑  วรรคสอง  นอกจาก 
ใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องด่ืมไดดังกลาวแลวใหเบิกจายคาอาหารกลางวันสําหรับกรรมการ  
อนุกรรมการ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเขารวมประชุม  อบรมหรือสัมมนาไดไมเกินคนละสองรอยบาท 

ในกรณีผูเดินทางไปรวมประชุม  อบรม  หรือสัมมนานอกสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ  และมี
สิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับคาเบี้ยเลี้ยงได  ใหงดจายคาอาหารสําหรับผูนั้น 

ใหนําความในขอ  ๗๑  วรรคสาม  มาใชบังคับสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยอนุโลม 
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ขอ ๗๓ ในการรวมประชุม  อบรม  หรือสัมมนาใหกรรมการ  อนุกรรมการ  เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม  อบรม  หรือสัมมนาที่หนวยงานอื่นจัดใหมีข้ึน   

ใหเบิกจายคาลงทะเบียนประชุม  คาอาหารและเครื่องด่ืมไดในอัตราที่ผูจัดเรียกเก็บ  และในกรณีที่ตอง

เดินทางไปนอกสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ  ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไดตามประกาศนี้ 

หมวด  ๙ 
การหาประโยชนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที ่

 

 

ขอ ๗๔ การหาผลประโยชนเงินกองทุน  ใหกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  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) การรับจายเงินไดนําหลักฐาน   มาลงบัญชีถูกตองครบถวน   และได เก็บหลักฐาน 

การจายเงินไวเรียบรอย 

(๒) ยอดเงินสดคงเหลือตองครบถวนตามบัญชีเงินสด 

(๓) ตัวเงิน  หลักฐานแทนตัวเงิน  และเงินฝากธนาคารถูกตองตามที่แสดงไวในบัญชี 

(๔) เงินฝากธนาคารกับหลักฐานถูกตองตรงกัน 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) การเก็บรักษาเงินไดปฏิบัติการเก็บรักษาเงินภายในกําหนด  และอยูในวงเงินที่อนุญาต 

ใหเก็บรักษา 

(๖) การจัดทําบัญชีการเงินเปนไปตามระบบบัญชีที่กําหนด 

(๗) การปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจงขอทักทวง  หรือขอสังเกตของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

เกี่ยวกับการเบิกจายหรือการตรวจสอบบัญชีการเงินประจําปไดปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๘) การรายงานเกี่ยวกับการเงินตาง  ๆ  เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  และถูกตอง 

ตามประกาศ 

ผูตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการอยางนอยเดือนละครั้ง 

ขอ ๗๗ นอกจากหนาที่ตามขอ  ๗๖  ใหผูตรวจสอบภายใน  มีหนาที่ตรวจสอบบัญชี  การเงิน  

การรับจายเงิน  การพัสดุ  และตรวจสอบการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๗๘ เมื่อปรากฏวาการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินไมถูกตอง  ใหผูอํานวยการ

พิจารณาสั่งการใหปฏิบัติใหถูกตองตอไปโดยเร็ว  แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 

ขอ ๗๙ หากปรากฏวาเงินในความรับผิดชอบขาดบัญชีหรือสูญหาย  เพราะการทุจริตหรือ 

มีพฤติกรรมที่สอไปในทางไมสุจริตเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซ่ึงมิใชกรณีปกติ  ใหผูตรวจสอบภายใน

รายงานพฤติกรรมใหผูอํานวยการทราบโดยดวน  และผูอํานวยการจะตองรายงานตอประธาน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตไดรับรายงานจากผูตรวจสอบภายใน  ในกรณีพบวา 

มีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน  ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

แจงความเพื่อดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําผิดโดยเร็ว  และต้ังกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อหาตัวผูรับผิด 

ในทางแพงดวย 

หมวด  ๑๑ 
รายงานการเงิน 

 

 

ขอ ๘๐ ใหหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน  จัดทําบัญชีรายได  คาใชจายและงบกระแสเงินสด
เปนรายเดือน  โดยมีผูตรวจสอบภายในตรวจสอบรับรอง  แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

อยางนอยเดือนละครั้งภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป  และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ทราบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่



                                                                                                                                                        แบบ  จร. ๗      
                                                                                                                     
                            ใบยืมเงินทดรองจาย 
             จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                     
 
                                                                                                       

 

วันท่ี.................................................................... 
 

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

 ผูขอดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน 
 ผูดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน 
 ผูตรวจการสมาคม 
 พนักงานอัยการ 
 คณะกรรมการสวนจังหวัด 
 คณะกรรมการจดัรูปท่ีดิน 
 เจาหนาท่ีสํานักงานกองทุนจดัรูปท่ีดนิ 

 

ท่ีอยู......................................................................หมูท่ี............................................................................. 
ตรอก/ซอย........................................................................ถนน................................................................ 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท.......................................โทรสาร......................................E - mail .......................................... 
มีความประสงคจะขอยืมเงินเพื่อ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
เปนจํานวนเงิน...........................................................................บาท (........................................................) 
กําหนดสงเงินทดรองจายคนื  ภายในวนัท่ี...........................................................…………......................... 
โดยมีหลักประกันดังนี ้
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

เลขรับท่ี.................................... 
วันท่ี........................................... 
ลงช่ือ.............................ผูรับเงิน 



 
 

ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามกฎ  และระเบียบของกองทนุจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพืน้ท่ี 
อยางเครงครัดและจะนําใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอง  พรอมท้ังเงินเหลือจาย ( ถามี ) สงคืนภายในกําหนด   
หากไมสงคืนภายในกําหนดขาพเจายินยอมใหบังคับชําระหนี้เพ่ือชดใชเงินตามจํานวนที่ไดยืมไป 
จนครบถวน 
 

รายละเอียดเงินทดรองจายท่ีคางชําระ 
วันท่ียืมเงิน เลขที่ใบยืมเงิน จํานวนเงนิ เหตุผล 

การตรวจสอบยอดเงิน 
ทดรองจายคงคาง 
วันท่ี........................ 
(   ) ไมมียอดคงคาง 
(   )  มีเงินทดรองจาย 
คงคาง............. บาท 
 
 
ลงช่ือ..................... 

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

     

 

 
ลงช่ือ...........................................ผูยืมเงินทดรองจาย 

                                                                      (............................................) 
 
 

                 ลงช่ือ.................................................ผูอนุมัต ิ
       (.................................................) 

  
 ขาพเจาไดรับเงินทดรองจาย   จํานวน................................ บาท    (....................................................)ไวถูกตองแลว 

 

ลงช่ือ...................................ผูรับเงิน                                 ลงช่ือ...................................................ผูจายเงิน 
      (......................................)                                                   (...................................................) 
                               



                                                                                                                                                        แบบ  จร. ๘      
ใบสําคัญรับเงินกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี                                                                           
                     
 
                                                                                                       

 

ท่ี...................................................................... 
วันท่ี................เดือน.................................พ.ศ.................... 

 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่.....................หมูท่ี...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................................... 
สถานที่ทํางาน......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชน............................................................................................ 
ไดรับเงินจากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพืน้ท่ีเพ่ือเปนคาใชจายในการ.............................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
ในวนัท่ี.....................................................................ดังรายการตอไปนี ้
 

     ลําดับ                                                       รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม   

รวมเปนเงิน  (ตัวอักษร).......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................ผูรับเงิน 
        (......................................................) 

 
ลงช่ือ.......................................................ผูจายเงิน 
        (......................................................) 

เลขรับท่ี.................................... 
วันท่ี........................................... 
ลงช่ือ.............................ผูรับเงิน 


