
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการเงนิ  การบัญชี  การพัสด ุ ทรัพย์สนิ  การเกบ็รักษาและการเบิกจ่ายเงิน 

ของสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบยีบว่าด้วยการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ทรัพย์สิน  การเก็บรกัษา  
และการเบิกจ่ายเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  (๕)   
แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และโดยมติคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ทรัพย์สิน  การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“เงินทดรองจ่าย”  หมายความว่า  เงินงบประมาณที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ส ารองจ่ายไป  

เพื่อด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
“เงินยืมทดรองจ่าย”  หมายความว่า  เงินงบประมาณที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ส ารองจ่าย  

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
“หลักฐานการจ่ายเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน 

หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันถูกต้องแล้ว   
“ปีงบประมาณ”  หมายความวา่  ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน

ของปีถัดไป  โดยใช้ปี  พ.ศ.  ของปีถัดไปเป็นชื่อของปีงบประมาณนั้น 
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“งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงสุดที่อนุญาตให้จ่ายหรือ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

“เงินสดย่อย”  หมายความว่า  เงินสดที่มีไว้ประจ าสถาบันวคัซนีแหง่ชาตเิพื่อเป็นเงินส ารองจา่ย
ส าหรับค่าใช้จ่ายของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“ใบส าคัญรับเงิน”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หลักฐาน 
ของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออกให้   

“ใบส าคัญ”  หมายความว่า  หลักฐานแสดงการจ่ายเงินของผู้ปฏิบัติงาน 
“ผู้รับเงิน”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือเจ้าหนี้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติรวมถึง 

ผู้รับมอบฉันทะหรือรับมอบอ านาจจากบุคคลเช่นว่านั้น 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้  ให้ประธานกรรมการบริหารสถาบัน  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
การรบัเงนิของสถาบัน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การรบัเงนิและใบเสร็จรับเงนิ 

 
 

ข้อ ๕ ในการรับเงินทุกประเภท  ยกเว้นเงินงบประมาณแผ่นดินและดอกเบี้ยเงินฝาก 
ทุกประเภท  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  และน าเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันอย่างช้าภายในวันท าการถัดไป  เว้นแต่มีเช็คหรือเงินสดเก็บรักษาไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท   
ให้น าเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันอย่างช้าภายในสามวันท าการถัดไป   

การรับเงินที่เป็นธนาณัติหรือตราสารอื่น  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกใบเสร็จรับเงิน   
โดยหมายเหตุว่า  ใบเสร็จรับเงินนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้เรียกเก็บเงินตามธนาณัติ  หรือตราสารนั้นแล้ว 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าธนาณัติหรือตราสารอื่นนั้นไปขึ้นเงินอย่างช้าภายในวันท าการถัดไป
และน าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๖ ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สถาบันก าหนด  และให้มีส าเนาเย็บติดไว้กับเล่ม  
อย่างน้อย  ๑  ฉบับ  โดยให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม  หมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงิน  เรียงกันไปทุกฉบับ
และให้มีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 
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ข้อ ๗ การรับเงินทุกรายการจะต้องบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด  หรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารภายในวันที่ได้รับเงินนั้น  โดยแสดงให้ทราบว่า  ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน  หรือเอกสารอื่นเล่มใด  
เลขที่ใด  จ านวนเท่าใด  และส่งให้งานบัญชีตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือน   

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาส าหรับปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้บันทึกการรับเงิน
ดังกล่าวในวันท าการถัดไป  เว้นแต่กรณีรับทราบการช าระเงินในภายหลังก าหนดระยะเวลาปิดบัญชี  
ในวันถัด ๆ  ไปให้บันทึกการรับเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ได้ทราบการโอนเงินนั้น 

ข้อ ๘ ใบเสร็จรับเงินแต่ละเล่ม  ให้ใช้ส าหรับรับเงินของปีงบประมาณแต่ละปีเท่านั้ น   
เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ส่วนเล่มเก่าให้ปรุ  เจาะรูหรือประทับตราเลิก  
ใช้เพ่ือมิให้น ามาใชร้ับเงินได้อีกต่อไป 

ข้อ ๙ ใบเสร็จรับเงิน  ห้ามขูด  ขีด  ลบ  แก้ไข  เพ่ิมเติม  หมายเลขก ากับเล่ม  หมายเลข
ก ากับใบเสร็จรับเงิน  จ านวนเงินหรือผู้ช าระเงิน  เว้นแต่ลงรายการรับเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าและเขียนใหม่ 
ให้ชัดเจน  พร้อมทั้งให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่าไว้ด้วยหรือให้ท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับนั้น 

การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  ให้ติดใบเสร็จรับเงินฉบับที่ขีดฆ่ายกเลิกใช้แล้วไว้กับส าเนา ในเล่ม  
เพื่อการตรวจสอบ  

ข้อ ๑๐ ในการจัดเก็บเงินทุกประเภท  ให้งานการเงินเป็นผู้จัดเก็บเงินที่ได้รับและต้องน าฝาก
สถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหารสถาบันก าหนดหรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาบัน  
ในวันที่รับเงินหรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป   

ข้อ ๑๑ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินส่งรายละเอียดให้กับงานบัญชี   
เพื่อประกอบการจัดท ารายงานรายรับแยกตามประเภท  และให้รายงานให้ผู้อ านวยการทราบทุกเดือน 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รกัษาเงนิของสถาบนั 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้สถาบันจัดให้มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับการเงิน  
และบัญชีของสถาบัน  ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยและให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอกแต่ละดอกมีลักษณะ
แตกต่างกัน  และให้มีอย่างน้อยสองชุด 

ข้อ ๑๓ การเก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยให้มอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้  ดังนี้ 
  ชุดที่หนึ่ง ดอกที่หนึ่ง  ผู้จัดการส านักอ านวยการ 
    ดอกที่สอง  เจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
  ชุดที่สอง ดอกที่หนึ่ง  ผู้จัดการส านักอื่นที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
    ดอกที่สอง  เจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นบุคคล  

คนเดียวกันกับผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยชุดที่หนึ่ง 
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ข้อ ๑๔ การเก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยต้องให้อยู่ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  หรือให้ผู้ใด
ลักลอบไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหายหรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลง
ลูกกุญแจ  ให้ผู้รักษากุญแจรายงานให้ผู้อ านวยการทราบเพ่ือสั่งการโดยพลัน   

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่ผู้อ านวยการมอบหมายจัดท าบัญชีทรัพย์สิน   
ที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย  และให้มีการตรวจสอบบัญชีเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าเงินที่เก็บรักษาและรายงาน   
เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้ผู้รักษาลูกกุญแจชุดที่หนึ่ง  เว้นแต่ในวันนั้นผู้รักษาลูกกุญแจชุดที่หนึ่ง  
ไม่มาปฏิบัติงานให้ครบถ้วนได้  หรือมาแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ส่งมอบให้ผู้รักษาลูกกุญแจ  
ชุดที่สอง 

ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยตามข้อ  ๑๓  มอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่  
แทนเว้นแต่เป็นการมอบให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยแทนเป็นการชั่วคราว 

ให้ผู้รักษาลูกกุญแจและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีร่วมกันตรวจสอบเงินและหลักฐาน 
แทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้อง  ให้ลงลายมือชื่อ  ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวัน  ไว้เป็นหลักฐานแล้วน าเงินเข้ามาเก็บรักษาในตู้นิรภัย 

ระยะเวลาสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๗ ในกรณีผู้รักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยคนใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รายงาน   

ต่อผู้อ านวยการเพ่ือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดผู้รักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยเป็นการชั่วคราว   
การส่งมอบและรับลูกกุญแจตู้นิรภัยจะต้องมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกคราว   

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่ผู้อ านวยการมอบหมายเสนอรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายทราบ  ในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนที่แสดงไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อ  ๑๖  ทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
น าเงินเก็บเข้าในตู้นิรภัย  แล้วรายงานให้ผู้อ านวยการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๒๐ ในวันท าการถัดไป  หากจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้ผู้รักษาลูกกุญแจมอบเงินที่เก็บรักษา  
ไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับไปจ่าย  โดยให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

ข้อ ๒๑ การเปิดตู้นิรภัย  ให้ผู้รักษาลูกกุญแจตรวจสภาพลูกกุญแจ  และตู้นิรภัยก่อน   
เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงเปิดได้ 

หากปรากฏว่าลูกกุญแจหรือตู้นิรภัยอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย  หรือมีเหตุอื่นใดที่ท าให้สงสัยว่าจะ  
มีการทุจริตให้รายงานให้ผู้อ านวยการทราบทันที  เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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หมวด  ๒ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงนิ 

 
 

ข้อ ๒๒ การจ่ายเงิน  ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการของสถาบันภายในขอบวัตถุประสงค์และหน้าที่
และอ านาจตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ประกาศ  ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง   
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี   

การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเงิน 
ข้อ ๒๓ ในการอนุมัติให้ด าเนินการและการอนุมัติการจ่ายเงินครั้งละไม่เกินห้าล้านบาท   

ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  หากเกินกว่าห้าล้านบาทแต่ไม่เกินสิบล้านบาทให้ประธานกรรมการ  
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  หากเกินสิบล้านบาทขึ้นไปให้เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาอนุมัติ  
เว้นแต่กรณีที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 

ผู้อ านวยการอาจมอบหมายให้รองผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งอื่นเป็นผู้อนุมัติ   
ให้ด าเนินการและอนุมัติการจ่ายเงินแทนผู้อ านวยการตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายการ  จะต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในบัญชีเงินสด
หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  แล้วแต่กรณีในวันที่จ่ายเงินนั้น 

ข้อ ๒๕ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่จ่ายเงนิเรียกใบเสร็จรับเงิน  หรือใบส าคัญรบัเงนิ
หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงินล่วงหน้า  โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน 

ข้อ ๒๖ ใบส าคัญรับเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินที่ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายใดบ้าง 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
ข้อ ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่จ่ายเงินประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว”  หรือ  “PAID”  

และลงลายมือชื่อซึ่งมีชื่อตัวและชื่อสกุลตัวบรรจงก ากับไว้  พร้อมทั้งลงวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายเงิน  
ในหลักฐานการจ่ายเงิน  ทุกฉบับ  เพื่อป้องกันการเบิกซ้ าและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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ข้อ ๒๘ ในการจ่ายเงิน  ถ้าผู้รับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้  จะมอบฉันทะหรือ 
มอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้  แต่ต้องมีใบมอบฉันทะหรือหนังสือมอบอ านาจการรับเงินจาก  
ผู้มีอ านาจ   

ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินส าหรับการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ซึ่งตามกฎหมายหรือประเพณีนิยม
ของประเทศนั้น ๆ  ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน  หรือใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ  ๒๖   
ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงินโดยระบุรายการแสดงการจ่ายเงิน  วัน  เดือน  ปี  ที่ จ่ายเงิน   
จ านวนเงินที่จ่ายและให้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายไว้ด้วย 

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเงินเป็นอย่างอื่นให้แนบหลักฐานนัน้ไปพร้อมกับใบรับรองการจ่ายเงนิ
เพื่อตรวจสอบด้วย 

ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้   
ให้ผู้จ่ายเงินใช้หลักฐานใบรับรองการจ่ายเงินแทนหลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน 

ใบรับรองการจ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามแบบที่สถาบันก าหนด  และอย่างน้อยให้มีรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน  (ถ้ามี) 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายเงิน 
(๓) รายการแสดงการจ่ายเงินที่ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายใดบ้าง 
(๔) จ านวนเงินที่จ่ายทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเงินช ารุดหรือสูญหายให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) กรณีใบส าคัญรับเงินช ารุดหรือสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง   

เป็นใบส าคัญรับเงินได ้ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใบส าคัญรับเงินนัน้จดแจ้งเหตุผลไวใ้นส าเนาใบส าคญั
รับเงินและลงนามผู้จดแจ้งไว้ด้วย 

(๒) กรณีใบส าคัญรับเงินช ารุดหรือสูญหาย  และไม่อาจขอส าเนาใบส าคัญรับเงินได้   
ให้เจ้าหน้าที่  ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงินและชี้แจงพฤติการณ์ที่ใบส าคัญรับเงินช ารุดหรือสูญหาย  
และเหตุผลที่ไม่อาจขอส าเนาใบส าคัญรับเงินนั้นได้ต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วให้ใช้ใบรับรองการจ่ายเงินนั้นเป็นใบส าคัญคู่จ่ายได้ 

(๓) กรณีหลักฐานการจ่ายเงินอื่นที่ไม่ใช่ใบส าคัญคู่จ่ายช ารุดหรือสูญหาย  ให้น าวิธีการตาม  
(๑)  และ  (๒)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๓๒ หลักฐานการจ่ายเงินให้พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้
วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์  หรือเขียนใหม่  โดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ 

 
 

ข้อ ๓๓ การจ่ายเงินของสถาบันให้จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินผ่านธนาคารหรือจ่ายโดย   
บัตรอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่กรณีจ่ายไม่เกินห้าพันบาท  หรือจ่ายจากเงินสดย่อยอาจจ่ายเป็นเงินสด 

การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการก าหนด 
ข้อ ๓๔ การออกเช็คสั่งจ่ายของสถาบันให้ผู้อ านวยการลงนามร่วมกับรองผู้อ านวยการ  หรือ

เจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
ข้อ ๓๕ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้จ่ายแก่เจ้าหนี้  ในกรณีซื้อ  เช่าซื้อ  เช่าทรัพย์สิน  หรือจ้างท าของ  ให้ออก

เช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี ้ ขีดฆ่าค าว่า  “หรือตามค าสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออก  และขีดครอ่มดว้ย 
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้   

ขีดฆ่า  ค าว่า  “หรือตามค าสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออก  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
(๓) ในกรณีจ่ายเงินด้วยเช็คเพ่ือเบิกเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ 

หรือลูกจ้างและขีดฆ่าค าว่า  “หรือตามค าสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คโดยไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน 
และห้ามออกเช็ค  สั่งจ่ายเงินสด 

(๔) การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษร  ให้ขีดเส้นหน้าจ านวนเงินอย่าให้มี
ช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อบุคคล  ชื่อบริษัท  หรือ  
ห้างหุ้นส่วน  จนชิดค าว่า  “หรือตามค าสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  แล้วแต่กรณี  โดยมิให้มีการเขียน 
หรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม  ได้อีก 

ข้อ ๓๖ การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ให้ใช้บริการของธนาคารที่สะดวก  
โดยขอเปิดบัญชีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างแต่ละราย 

ให้งานบริหารงานบุคคลจัดท าบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างคงเหลือสุทธิ  ซึ่งหักภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา  ณ  ที่จ่าย  และเงินที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตกลงยินยอมให้หักแล้วส่งงานการเงินน าเข้า
ฝากธนาคารในบัญชีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างแต่ละราย  เพ่ือที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถเบิกเงินจาก
ธนาคารได้ตามก าหนดเวลาอย่างช้าทุกวันสิ้นเดือน   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๓ 
การเบิกจ่ายเงินยืมของสถาบัน 

 
 

ข้อ ๓๗ เจ้าหน้าที่จะเบิกเงินยืมทดรองจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่
ผู้อ านวยการมอบหมายโดยถูกต้องแล้ว 

ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายอนุมัติการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายได้คราวละ  
ไม่เกินห้าแสนบาท 

ข้อ ๓๘ เงินยืมทดรองจ่ายให้ใช้ได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อการจัดซื้อหรือจ้างที่จ าเป็นและเร่งด่วน 
(๒) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(๓) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๓๙ การส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่งคืนเงินยืมเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  พร้อมใบส าคัญ

ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 
(๒) เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้ส่งเงินยืมเหลือจ่าย  

(ถ้ามี)  พร้อมใบส าคัญภายในสิบห้าวันนับจากวันที่กลับจากการปฏิบัติงาน  หากไม่ได้เดินทางตามที่ก าหนด  
ให้น าเงินยืม  ที่เบิกไปทั้งสิ้นส่งคืนทันที 

(๓) เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น  นอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้ส่งคืนเงินยืมเหลือจ่าย  
(ถ้ามี)  พร้อมใบส าคัญภายในสิบห้าวันนับจากวันเสร็จสิ้นภาระหน้าที่ 

ข้อ ๔๐ ผู้เบิกเงินยืมทดรองจ่ายจะต้องใช้เงินตามที่ระบุไว้ในรายการ  และวัตถุประสงค์  
ตามที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น 

ข้อ ๔๑ ผู้เบิกเงินยืมทดรองจ่ายจะต้องน าส่งใบส าคัญเพ่ือส่งคืนเงินยืมตามหลักฐานการเบิก
เงินยืมทดรองจ่ายครั้งก่อนพร้อมเงินยืมเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเบิกเงินยืมทดรองจ่าย
จ านวนใหม่ได้ 

เมื่อผู้เบิกเงินยืมทดรองจ่ายส่งคนืเงนิยืม  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้รบัเงนิคืน  บันทึกการรบัคนื
เงินยืม  พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน  (ถ้ามี)  และใบรับใบส าคัญให้ผู้เบิกเงินยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๔๒ ในกรณีผู้เบิกเงินยืมทดรองจ่ายมิได้คืนเงินยืมทดรองจ่ายภายในก าหนด  ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่รับเงินคืน  เรียกให้ผู้เบิกเงินยืมทดรองจ่ายคืนเงินตามเงื่อนไขในหลักฐานการเบิกเงินยืม  
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการ
บังคับให้เป็นไปตามหลักฐานการเบิกเงินยืมทดรองจ่ายต่อไป 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔๓ หลักฐานการเบิกเงินยืมทดรองจ่ายซึ่งยังไม่ได้รับคืนเงินให้เสร็จสิ้น  จะต้องเก็บรักษา
ไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้สูญหาย  เมื่อรับคืนเงินครบถ้วนแล้ว  ให้ระบุข้อความว่า  “ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายแล้ว”  
ในหลักฐานการเบิกเงินยืมทดรองจ่ายฉบับนั้นทันที 

ส่วนที ่ ๔ 
เงินสดย่อย 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้สถาบันมีเงินสดย่อยไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน 
ข้อ ๔๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเงินสดย่อยจะต้องได้รับการแต่งตั้ง  

จากผู้อ านวยการ 
ข้อ ๔๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเงินสดย่อยจะต้องเก็บรักษาเงินสดย่อย

ไว้ในตู้นิรภัย  โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยการเก็บรักษาเงินในส่วนที่  ๒  ของหมวด  ๑ 
ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินจากเงินสดย่อยให้จ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) เป็นการช าระหนี้ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจ านวนเล็กน้อย 
(๒) เป็นการช าระหนี้ในการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องช าระด้วยเงินสด  ซึ่งผู้ขายไม่ยินยอมรับช าระหนี้

ด้วยเช็ค  และเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจัดซื้อจากผู้ขายรายอื่นได้  หรือจัดซื้อจากผู้ขายรายอื่นได้แต่ไม่สะดวก 
(๓) เป็นการช าระหนี้ตามใบสั่งซื้อซึ่งมีราคาไม่เกินห้าพันบาท   
(๔) เป็นเงินส ารองจ่ายเพื่อซื้อของหรือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
(๕) เป็นเงินส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล  และเงินส ารองจ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

ของเจ้าหน้าที่ 
ข้อ ๔๘ จ านวนเงินสดย่อยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  จะต้องมีจ านวนที่ตรวจสอบได้แน่นอน  

และมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนจากที่ก าหนดจะต้องมีรายงาน  
และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๔๙ บันทึกเงินสดย่อยของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในแต่ละวัน  จะต้อง
ประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ านวนเงินสดย่อยคงเหลือ 
(๒) ใบส าคัญที่ได้ส ารองจ่ายเงินไปแล้ว 
(๓) หลักฐานการเบิกเงินสดย่อย  (ถ้ามี) 
เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยเห็นว่าเงินสดย่อยจะมีไม่เพียงพอจ่าย  ให้ท ารายงาน  

เบิกเงินชดเชยจ านวนเท่ากับใบส าคัญที่ได้ส ารองจ่ายเงินไปแล้วมาสมทบกับจ านวนเงินสดย่อยคงเหลือต่อไป 
ข้อ ๕๐ การเบิกเงินจากเงินสดย่อยผู้เบิกจะต้องท าหลักฐานการเบิกเงินและให้ถือปฏิบัติ  

ตามข้อก าหนดเรื่องเงินยืมทดรองจ่ายโดยอนุโลม   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕๑ รายการรับจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการจะต้องลงรายการบัญชีในสมุดคุมเงินสดย่อย  
หลักฐานการจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการ  พร้อมทั้งเอกสารประกอบจะต้องประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว”  
หรือ  “PAID”  เพื่อป้องกันการน ามาเบิกซ้ า 

ข้อ ๕๒ ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้อ านวยการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนอื่นปฏิบัติการแทนเป็นการชั่วคราวไปก่อน  โดยให้มีการตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือและรายการใบส าคัญที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยและให้ส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษ รจนกว่า
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

ข้อ ๕๓ ให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อยและเงินสดย่อยคงเหลือเป็นครั้งคราวอย่างนอ้ย
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  รายงานการตรวจสอบจะต้องจัดท าและเก็บรักษาไว้ที่งานการเงินและบัญชี  หากมี  
ความผิดพลาดอย่างใดในการตรวจสอบจะต้องรายงานให้ผู้อ านวยการทราบทันที 

หมวด  ๓ 
การบญัช ี

 
 

ข้อ ๕๔ การบัญชีของสถาบัน  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี  
ภาครัฐ   

ข้อ ๕๕ รอบปีบัญชีของสถาบัน  ให้ถือตามปีงบประมาณ 
ข้อ ๕๖ หลักฐานที่ใช้ในการบันทึกบัญชีต้องเก็บรักษาไว้ใช้ในการตรวจสอบ  และให้เก็บรักษา   

ไม่น้อยกว่าสิบปี   
ในกรณีที่เป็นหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  หรือการก่อหนี้ผูกพัน   

ทางการเงิน  ที่ไม่มีหลักฐานแห่งการก่อหนี้  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับ  ซึ่งสิทธิในทางการเงนิ  
หรือเป็นหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การก่อหนี้  การเปลี่ยนแปลง  โอน   
สงวน  หรือระงับ  ซึ่งสิทธิ ในทางการเงิน  ที่มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถน ามาใช้อ้างอิง 
หรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าว  และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา  
หรือเป็นเอกสารที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบ  หรือเพ่ือการใด ๆ  อีก  ให้เก็บรักษาไว้ 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

ข้อ ๕๗ ให้งานการเงินและบัญชีรับผิดชอบจัดท ารายการเงินประจ าเดือน  เสนอต่อผู้อ านวยการ
ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป 

ข้อ ๕๘ การลงบัญชีเกี่ยวกับวัสดุ  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือเป็นทรัพย์สินเมื่อซื้อ  เมื่อน าไปใช้งานจึงลงจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  และเมื่อสิ้นงวดบัญชี   

จึงตรวจนับเป็นยอดทรัพย์สินคงเหลือต่อไป  หรือ 
(๒) ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อทั้งจ านวน  และเมื่อสิ้นงวดบัญชี  จึงตรวจนับยอดคงเหลือ   

ถือเป็นทรัพย์สินคงเหลือต่อไป   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การตรวจสอบบญัช ี

 
 

ข้อ ๕๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบัน  ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และ 
การพัสดุ  ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทราบอย่างน้อย 
ปีละสองครั้ง 

ข้อ ๖๐ ในกรณีคณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบุคคลภายนอก   
โดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความมั่นคง  ด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถาบัน  รวมทั้งประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วท าบันทกึ
รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

(๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการบัญชีของสถาบัน  และสอบถาม
ผู้อ านวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเรียกให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

หมวด  ๕ 
การงบประมาณ 

 
 

ข้อ ๖๑ ให้สถาบันจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยแยกหมวดเงินและประเภท
รายจ่ายตามงาน  แผนงานหรือโครงการ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน  เพ่ืออนุมัติใช้เป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หมวดเงินและประเภทรายจ่ายแต่ละงาน  แผนงาน  หรือโครงการแยกออกเป็นหกหมวด  ดังนี้ 
(๑) หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าสวัสดิการ  ค่าเบี้ยประชุม  

ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง  และเงินอื่นที่เกี่ยวกับบุคลากร 
(๒) หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ได้แก่  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   
(๓) หมวดค่าใช้จ่ายโครงการ  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของสถาบันซึ่งมี

ระยะเวลาด าเนินโครงการและวงเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ชัดเจน 
(๔) หมวดค่าใช้จ่ายลงทุน  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของสถาบัน  และค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างเพ่ือการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้  
แก่สถาบัน 
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(๕) หมวดเงินอุดหนุน  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนด้านวัคซีนกับหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  สถาบันการศึกษา  และภาคเอกชน  รวมตลอดถึงทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน 

(๖) หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  โดยให้สถาบันจัดสรรงบประมาณในการดูแล  
บ ารุง  รักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันไว้ด้วย 

ข้อ ๖๒ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณนั้น  หากมีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ  หรือกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีหรือผูกพัน  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติ 

ข้อ ๖๓ การโอนประเภทงบประมาณ  หรือเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติมระหว่างปี  หรือลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) การโอนประเภทงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  โดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(๒) การโอนประเภทงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  โดยเพ่ิมวงเงินงบประมาณเกินกว่า
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว  และการลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๖๔ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดออกใช้ไม่ทัน  ให้ผู้อ านวยการเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่แล้วไปพลางก่อน 

ข้อ ๖๕ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากสถาบันมีรายได้  หรือมีงบประมาณคงเหลือโดยมิได้กอ่หนี้
ผูกพันหรือกันเงินเหลื่อมปีไว้  ให้น ามาจัดสรรเป็นทุนของสถาบันหรือจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีถัดไป   

หมวด  ๖ 
การพัสด ุ

 
 

ข้อ ๖๖ การบริหารจัดการด้านพัสดุให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ  ประกาศ  ระเบียบ  
หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้สมประโยชน์แก่สถาบันได้   
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาเพ่ือออกระเบียบปฏิบัติต่อไป 

หมวด  ๗ 
การจ าหน่ายทรัพย์สินจากบญัชีเปน็สูญ 

 
 

ข้อ ๖๗ การจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญของสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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หมวด  ๘ 
ความรับผดิ 

 
 

ข้อ ๖๘ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้างแรงไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  ถือว่าผู้นั้นกระท า
ผิดวินัย  และต้องรับโทษทางวินัย 

ข้อ ๖๙ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้างแรงให้เกิด   
ความเสียหายแก่สถาบัน  ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น  และจะต้องรบัโทษทางวนิัยด้วย 

ข้อ ๗๐ เอกสารหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี  ให้ถือเป็นเอกสารปกปิด  
และมีไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานของสถาบันเท่านั้น  ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือ
บุคคลอื่นใด  จะน าเอกสารนั้นไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพ่ือกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้  เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการ 

ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดกระท าการตามที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
และต้องได้รับโทษทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๗๑ ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนการใดซึ่งไดด้ าเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยระเบยีบ  
ข้อบังคับ  หรือค าสั่งของสถาบันที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

การปฏิบัติการใดที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และอยู่ในระหว่างการด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  
ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสั่งของสถาบันที่ใช้อยู่เดิม
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

มานติ  ธีระตนัติกานนท ์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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