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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้การดาเนินการรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓7 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๗
(2) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุนเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕53
ข้อ ๔ ระเบี ย บหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ความในระเบี ย บนี้ ให้ ใ ช้ ค วาม
ในระเบียบนี้บังคับ
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานประกันสังคม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินทดแทน
“สานั กงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ” หมายความว่า สานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เปิดดาเนินการให้บริการในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
“สานักงานประกันสังคมจังหวัด ” หมายความว่า สานักงานประกันสังคมที่เปิดดาเนินการ
ให้บริการในท้องที่ของจังหวัด
“สานั กงานประกัน สังคมจังหวัดสาขา” หมายความว่า สานักงานประกันสังคมจังหวัด...
สาขา...ที่ขยายการบริการในท้องที่อาเภอของจังหวัด
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“ธนาคาร” หมายความว่ า ธนาคารที่ ส านั ก งานประกั น สั ง คมได้ ต กลงรั บ เป็ น ธนาคาร
เพื่อดาเนินการรับและจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้
“หน่ ว ยบริ ก าร” หมายความว่ า หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารบริ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ที่สานักงานประกันสังคมได้ตกลงรับเป็นหน่วยบริการเพื่อดาเนินการรับและจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้
“ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ” หมายความว่ า เอกสารที่ อ อกให้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแก่ ผู้ ช าระเงิ น
รวมถึงเอกสารที่ออกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ ร ะเบี ย บนี้ มิ ไ ด้ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ไ ว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ให้ น าระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม และการใดที่ระเบียบ
ดังกล่าวกาหนดให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากองคลัง หรือผู้อานวยการกองคลังพึงปฏิบัติก็ให้เป็นหน้าที่
ของเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ ๘ กองทุ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ า ยเงิ น ทดแทนแก่ ลู ก จ้ า งแทนนายจ้ า ง
ซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามมาตรา 44 และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 43
ข้อ ๙ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสอง
(๒) เงินสมทบ
(๓) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา ๒9
(๔) เงินเพิ่มตามมาตรา 46
(๕) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 47
(๖) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 66
(๗) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้หรือเงินอุดหนุน
(๘) รายได้อื่น
(๙) ดอกผลของกองทุน
หมวด ๒
การรับเงิน
ข้อ 10 การรับเงินกองทุนให้รับได้เป็นสองกรณี ดังนี้
(1) สานักงาน สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัด
หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา เป็นผู้รับให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
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(2) ธนาคารหรือหน่วยบริการเป็นผู้รับ ให้รับได้ตามเงื่อนไขที่มีการตกลงไว้กับสานักงาน
ข้อ 11 การรับเงิน กรณีน ายจ้างชาระเงินสมทบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด
ข้อ 12 เช็คที่จะรับทุกกรณี ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นเช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุน และต้องมิใช่
เช็คโอนสลักหลัง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินของธนาคารให้ตกเป็นภาระแก่ผู้สั่งจ่าย
(๒) มีรายการครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) เป็นเช็คที่ออกในวันที่นาเช็คนั้นมาชาระหรือก่อนวันชาระไม่เกินเจ็ดวัน
(๔) ไม่เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
(๕) เป็ น เช็ ค ขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ยเงิ น แก่ “กองทุ น เงิ น ทดแทน” หรื อ “ส านั ก งานกองทุ น
เงินทดแทน” หรือ “สานักงานประกันสังคม” หรือ “สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่”
หรือ “สานักงานประกันสังคมจังหวัด ” หรือ “สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา” และขีดคาว่า
“ผู้ถือ” ออก
(๖) เป็นเช็คที่ผู้ออกเช็คลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและใช้ชาระโดยตรง กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลต้องเป็นเช็คของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ชาระเงินสมทบ
โดยตรง
ข้อ 13 การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
กาหนด
หมวด ๓
การจ่ายเงิน
ข้อ 14 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีสิทธิ หรือสถานพยาบาล เพื่อเป็นค่าทดแทน
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน และค่าทาศพ
(๒) จ่ายคืนเงินฝากให้แก่นายจ้าง
(๓) จ่ายคืนให้แก่นายจ้างหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชาระแก่สานักงาน
(๔) จ่ายเป็นเงินลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์
(๕) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๒8
(๖) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 43
(๗) จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรือตามคาพิพากษาของศาล
(๘) จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมแพทย์ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการทางาน
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ข้อ 15 การจ่ า ยเงิ น ให้ จ่ า ยจากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก “เงิ น กองทุ น เงิ น ทดแทน บั ญ ชี ที่ 2”
หรือจากบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน” หรือจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 2” หรือจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 2”
หรือจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 2” หรือจากเงินทดรองจ่าย
ตามข้อ 25 แล้วแต่กรณี
ข้อ 16 การจ่ายเงินให้จ่ายได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือธนาณัติ
(2) จ่ายทางธนาคาร หรือหน่วยบริการตามเงื่อนไขที่มีการตกลงไว้กับสานักงาน
(3) การจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ให้สั่งจ่ายเป็นเช็คในนาม
กระทรวงการต่างประเทศตามวิธีการที่สานักงานกาหนด
(4) การจ่ายเงินตามข้อ 14 (1) (2) และ (3) ให้จ่ายเป็นเงินสดได้ แม้ว่าวงเงินจะเกินกว่า
วงเงินสดที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
ในกรณีการจ่ายเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้เอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่สานักงานประกาศกาหนดเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ข้อ 17 การออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้สั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงิน และขีดฆ่าคาว่า “ผู้ถือ” ออก
ข้อ 18 การสั่งจ่ายและการโอนเงินกองทุนให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1” จะทาได้เพื่อนาเข้า
บัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
(2) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 2” จะทาได้เพื่อจ่าย
ตามข้อ 14 และโอนเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน” หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ ..” หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์
กองทุ น เงิ น ทดแทนจั ง หวั ด ...” หรื อ โอนเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝาก “เงิ น ออมทรั พ ย์ ก องทุ น เงิ น ทดแทน
จังหวัด... สาขา...” แล้วแต่กรณี
(3) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน” จะทาได้เพื่อนาเข้า
บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 2” และเพื่อจ่ายตามข้อ 14
(4) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 2”
บัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 2” และบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงิน
ทดแทนจังหวัด...สาขา... บัญชีที่ 2” จะทาได้เพื่อจ่ายตามข้อ 14 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
และข้อ 25
(5) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ ..”
จะทาได้เพื่อนาเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 2”
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(6) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...” จะทาได้
เพื่อนาเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 2”
(7) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา...”
จะทาได้เพื่อนาเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 2”
(8) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 1”
และบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 1” จะทาได้เพื่อนาเข้าบัญชีเงินฝาก
“เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1”
(9) การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 1”
จะทาได้เพื่อนาเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 1”
ข้อ 19 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 2” ให้เลขาธิการ
กาหนดผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ากว่าระดั บชานาญการ
หรือตาแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ากว่าระดับชานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 2”
ให้เลขาธิการกาหนดผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไป
ไม่ ต่ ากว่ า ระดับ ชานาญงาน หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ข้ าราชการพลเรือ นสามั ญ ตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ อีกฝ่ายหนึ่ง”
ข้อ 20 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 2”
ต้ อ งมี ผู้ ลงลายมื อ ชื่อ ในเช็ คร่ว มกั น สองฝ่ าย ฝ่ า ยละหนึ่งคน ได้ แก่ ประกันสั งคมจังหวัด หรือผู้ซึ่ง
เลขาธิการมอบหมาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
หรือตาแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ากว่าระดับชานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ฝ่ายหนึ่งกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในสานักงานประกันสังคมจังหวัด อีกฝ่ายหนึ่ง
การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงิน ทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 2”
ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละหนึ่งคน คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไปไม่ตากว่
่ าระดับชานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปฝ่ายหนึง่ กับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไป

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในสานักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา อีกฝ่ายหนึ่ง
การสั่งจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าจานวนเงินที่จ่ายมีจานวนเงินเกินกว่าห้าแสนบาท
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด หรือแรงงานจังหวัดฝ่ายหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับประกันสังคมจังหวัด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ากว่าระดับชานาญงาน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป อีกฝ่ายหนึ่ง
หมวด 4
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ 21 ให้สานักงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ดังต่อไปนี้
ก. ให้ สานั กงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ 3 บัญชีเพื่อเป็นศูนย์กลางควบคุม
เงินกองทุนทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1”
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
(2) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 2”
เพื่อจ่ายตามข้อ 14 และข้อ 25 และจ่ายเข้าบัญชีเงิน ฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
หรือบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ ..” หรือบัญชีเงินฝาก
“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน
จังหวัด... สาขา...”
(3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 2” และเพื่อจ่ายเงินตามข้อ 14
ข. ให้สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร แห่งละ
3 บัญชี ดังนี้
(1) บั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น โดยใช้ ชื่ อ บั ญ ชี ว่ า “เงิ น กองทุ น เงิ น ทดแทน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 1” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ..” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1”
(2) บั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น โดยใช้ ชื่ อ บั ญ ชี ว่ า “เงิ น กองทุ น เงิ น ทดแทน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 2” เพื่อจ่ายตามข้อ 14 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) และข้อ 25
หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
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(3) บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ โดยใช้ ชื่ อ บั ญ ชี ว่ า “เงิ น ออมทรั พ ย์ ก องทุ น เงิ น ทดแทน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ..” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ ..
บัญชีที่ 2” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
ข้อ 22 ให้สานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาเปิดบัญชี
เงินฝากไว้กับธนาคารแห่งละ 3 บัญชี ดังต่อไปนี้
ก. ให้สานักงานประกันสังคมจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ 3 บัญชี ดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...
บัญชีที่ 1” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...” หรือบัญชีเงินฝาก
“เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1”
(2) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...
บัญชีที่ 2” เพื่อจ่ายตามข้อ 14 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) และข้อ 25 หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก
“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
(3) บั ญ ชี เ งิน ฝากออมทรัพ ย์ โดยใช้ชื่ อบัญชี ว่า “เงิ นออมทรัพ ย์กองทุนเงินทดแทน
จังหวัด...” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 2” หรือบัญชีเงินฝาก
“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”
ข. ให้สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารแห่งละ 3 บัญชี
ดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...
สาขา... บัญชีที่ 1” เพื่อโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด ...
สาขา...” หรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝาก “เงิ น กองทุ น เงิ นทดแทนจั ง หวั ด ... บั ญ ชี ที่ 1” หรื อ บั ญ ชี เงินฝาก
“เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1”
(2) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...
สาขา... บัญชีที่ 2” เพื่อจ่ายตามข้อ 14 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) และข้อ 25 หรือจ่าย
เข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์
กองทุนเงินทดแทน”
(3) บั ญ ชี เ งิน ฝากออมทรัพ ย์ โดยใช้ชื่ อบัญชี ว่า “เงิ นออมทรัพ ย์กองทุนเงินทดแทน
จังหวัด... สาขา...” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 2”
หรือบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...” หรือบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุน
เงินทดแทน”
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ข้อ 23 บรรดาเงิ น รายรับ ของกองทุน ซึ่ ง ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงิ นทดแทนให้นาส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานคร
พื้น ที่ .. บัญชีที่ 1” หรือ “เงิน กองทุนเงินทดแทนจังหวัด ... บัญชีที่ 1” หรือ “เงินกองทุน
เงินทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 1” แล้วแต่กรณี จะหักไว้เพื่อการใด ๆ ไม่ได้
ความในวรรคก่อ นมิใ ห้ ใ ช้บัง คับกั บเงินกองทุนที่ นาไปจั ด หาผลประโยชน์ต ามมาตรา 29
รวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวด้วย
กรณีเงินรายรับของกองทุนตามวรรคหนึ่งมีไม่เพียงพอสาหรับการจ่ายเงินทดแทน ให้สามารถ
รับเงินที่นาไปจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคสองเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1” ได้
ข้อ 24 บั ญ ชี เ งิ น ฝาก “เงิ น กองทุ น เงิ น ทดแทนกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ .. บั ญ ชี ที่ 2”
“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ ..” “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 2”
“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...” “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 2”
และบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา...” ให้มีจานวนไม่เกินวงเงินตามที่
เลขาธิการกาหนด
ข้อ 25 ให้สานักงาน สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัด
และสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขามีเงินสดทดรองจ่ายคงเหลือประจาวัน ณ สานักงานแต่ละแห่ง
ภายในวงเงินตามที่เลขาธิการกาหนด โดยเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 2”
หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 2” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทน
จังหวัด... บัญชีที่ 2” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา... บัญชีที่ 2” แล้วแต่กรณี
ในกรณีเงินสดทดรองจ่ายคงเหลือสิ้นวัน เกินกว่าวงเงินที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเงินสด
ทดรองจ่ ายคงเหลือ สิ้ น วัน ไม่เ กิน วงเงิ น ที่ กาหนดและไม่ประสงค์ จะเก็ บรัก ษาไว้ ให้ น าส่งเข้าบัญชี
“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน” หรือ “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ ..”
หรือ “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...” หรือ “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...
สาขา...” แล้วแต่กรณี
กรณีเงินสดทดรองจ่ายระหว่างวันไม่เพียงพอในการจ่ายเงินให้นาเงินรายรับระหว่างวัน ตามข้อ 23
มาจ่ายได้ และให้ออกเช็คจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 2”
หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 2” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา...
บัญชีที่ 2” นาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนกรุงเทพมหานครพื้นที่ .. บัญชีที่ 1”
หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... บัญชีที่ 1” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด... สาขา...
บัญชีที่ 1” แล้วแต่กรณี คืนให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
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หมวด ๕
การบัญชี
ข้อ 26 การบั ญ ชี ใ ห้ จั ด ท าตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนด
โดยสามารถพิจารณากาหนดให้จัดทาบัญชีและรายงานการเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชี
ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 27 ให้สานักงานปิดบัญชีตามปีปฏิทิน และให้ทางบการเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้อ 28 นายจ้ า งรายใดเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ได้ จ ดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ การ หรื อ หยุ ด
ประกอบการโดยมิได้จดทะเบียนเลิกกิจการ หรือถูกถอนทะเบียนการประกอบกิจการและไม่อยู่ในฐานะ
ที่จะชาระหนี้ได้ หรือในกรณีหนี้นั้นหมดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องก็ให้จาหน่ายออกจากบัญชี
เป็นหนี้สูญโดยผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้อนุมัติ
(1) เลขาธิการ สาหรับหนี้รายละไม่เกินห้าหมื่นบาท
(2) คณะกรรมการ สาหรับหนี้รายละเกินห้าหมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
(3) รัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สาหรับหนี้รายละเกินห้าแสนบาทขึ้นไป
ข้อ 29 บรรดาเงิ น ผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ย ถ้ า ไม่ มี ผู้ มี สิ ท ธิ ม าขอรั บ เงิ น ภายในเวลาสามปี
นับแต่วันที่ถึงกาหนดจ่าย ให้โอนเงินเข้าบัญชีเป็นรายได้ของกองทุน
กรณีผู้มีสิทธิขอรับเงินในภายหลัง ให้สานักงานจ่ายเงินตามข้อผูกพันแก่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง
บทเฉพาะกาล
ข้อ 30 ให้ บัญชีเงิน ฝากตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิ น
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕53 ถือเป็นบัญชีเงินฝากตามระเบียบนี้จนกว่าจะมีการดาเนินการแก้ไขชื่อบัญชีเงินฝาก
ทั้งนี้ ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
ประธานกรรมการกองทุนเงินทดแทน

