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สิงหาคม ๒๕๖๒
เร่ือง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญ'ซาการ อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 

และหัวหนาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี 'กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ฐานะของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังส ือท ี่อ ้างถึง กระทรวงการคล ังได ้กำหนดหลักเกณฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วย- 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผ ู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ น้ัน

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เนื่องจากข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ๆ ดังกล่าว มีบางประเด็น 
ทำให ้หน ่วยงานของรัฐต ีความในทางปฏ ิบ ัต ิแตกต ่างก ัน จ ึง เก ิดความคลาดเคล ื่อน ไป จากเจตน ารมณ ์ 
ของหลักเกณฑ์ๆ ที่กำหนด ดังนั้น เพ ื่อให ้การแจ้งข ้อม ูลเก ี่ยวก ับผู้ทำบ ัญชีของหน่วยงานของรัฐเป ็นไป 
ในแน่วทางเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. การแจ้งข ้อม ูลการเป ็นผ ู้ทำบ ัญช ีของหน ่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เซ่น กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม รวมทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด เป็นต้น เป็นผู้แจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 
ต ่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ซ่ึงไม,รวมถ ึงหน ่วยเบ ิกจ ่ายหรือหน ่วยงานย่อยภายใต ้ส ังก ัดหน ่วย'งานของรัฐ 
หรือทุนหมุนเวียนซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้ส่วนราชการ

๒. การแจ้งข้อมูลวุฒิการศึกษาให้ระบุซื่อประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา แล้วแต่กรณี 
ตามชื่อวุฒิการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ แต่เป็นวุฒิการศึกษาในระดับ 
ท ี่ส อดคล ้องก ับค ุณ สมบ ัต ิของผ ู้ทำบ ัญ ช ีท ี่ทำห น ้าท ี่ผ ู้กำก ับด ูแลด ้าน บ ัญ ช ีห ร ือผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาน ด ้าน บ ัญ ช ี 
ตามหลักเกณฑ์ๆ ดังกล่าว และหากผู้แจ้งข้อมูลได้รับวุฒิการศึกษาสาขาการบัญชี ซึ่งเป็นคุณวุฒิใบระดับที่ตรง 
ตามคุณสมบัติของมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง แม้ว่าจะไม่ใช่วุฒิการศึกษาสูงสุด ขอให้แจ้งวุฒิการศึกษาดังกล่าว 
เข่น ผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชีได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต และวุฒิการศึกษา 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขอให้ระบุชื่อวุฒิการศึกษาบัญชีบัณฑิต เป็นต้น ทั้งนี้ คุณวุฒทางการบัญชี 
หร ือเท ียบเท ่าตามหลักเกณฑ ์ฯ ดังกล่าว ต ้องเป ็นค ุณวุฒ ิท ี่สำน ักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน 
(สำนักงาน ก.พ.) รับรองว่าไม,ตั้ากว่าอนุปริญญา หรือประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
ทางการบัญชี

๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดให้มผู้ีทำบัญชท่ีีทำหน้าที่ผ ู้กำกับดูแลด้านบัญชี จำนวน ๑ คน 
(สำหรับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท) และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน ๑ คน (สำหรับหน่วยงานของรัฐประเภท 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอัยการ องค์การมหาซน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งควรมีฐานะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ

ลูกจ้าง ...



ลูกจ้างประจำ ล ูกจ ้างประเภทอื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานตามกฎห■ มายจัดตั้ง 
รายละเอียดตามสิ่งท ี่ส ่งมาต้วย โดยผู้ทำบัญชีดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ไต้เพียงฐานะเดียวเท่านั้น กล่าวคือ 
ไม่สามารถเป็นทั้งผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลต้านบัญชีและผู้ปฏิบัติงานต้านบัญชีพร้อมกัน ทั้งนี้ หากเป็น 
ผู้ที,ไต ้ร ับมอบหมายให ้ทำหน ้าท ี่และรับผ ิดชอบเซ ่นเด ียวก ับผ ู้ทำบ ัญช ีท ี่ทำหน ้าท ี่ผ ู้กำก ับด ูแลต ้านบ ัญช ี 
หรือผู้ปฏิบัติงานต้านบัญชี หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ในระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่ง 
’แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง หน่วยงานของรัฐไม่ต้องแจ้งข้อมูลบุคคลที่ไต้รับมอบหมายหรือผู้รักษาราชการแทนนั้น 
เป็นผู้ทำบัญชีชองหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ไ,

ขอแสดงความนับถือ
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(นายนรินทรี กัลยาณมิตร)
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย

ฐานะของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
ประเภทหน่วยงานของรัฐ ฐานะของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

ส่วนราชการ - ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอัยการ

ข้าราชการ

องค์การมหาซน พนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล พนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 

หรือลูกจ้างประเภทอื่นของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 

หรือพนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

/


