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ด้านบัญชี การเงิน 
1 กรณีบรรจุรับเข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และย้ายไปปฏิบัติราชการ 

ที่จังหวัดนครราชสีมา และต่อมามีค าสั่งกรมสรรพสามิตให้มาช่วยราชการที่
กรุงเทพมหานครจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม ่

 

สามารถเบิกได้ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
มาตรา 7 

2 กรณีข้าราชการปฏิบัติงานที่ อ.ขนอม ได้เช่าบ้านที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
ปัจจุบันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และจะซื้อบ้านที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จะมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าซื้อต่อได้หรือไม ่

กรณีปฏิบัติงานที่ อ.ขนอม สามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่ อ.เมือง ได้แต่จะต้องขออนุญาต
สรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือขอเช่าบ้านนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ 
และกรณีที่จะเช่าซื้อบ้าน ที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ไม่สามารถเบิกค่าเช่าชื้อได้ เนื่องจาก
การเบิกค่าเช่าซื้อ จะต้องเป็นบ้านที่อยู่ในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการประจ าเท่านั้น ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2557 มาตรา 17 

 
3 ข้าราชการรายหนึ่งมีบ้านพักของทางราชการจัดให้ แต่ปัจจุบันบ้านพัก

ดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซม จึงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หากบ้านพัก
ซ่อมแซมเสร็จแล้ว สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการดังกล่าว จะสิ้นสุด
เมื่อใด 

 

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ที่ส่วนราชการแจ้งให้ข้าราชการดังกล่าว 
เข้ า พักในบ้ านพักที่ ซ่ อมแซมแล้ ว เสร็ จ ได้  ตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีปฏิบั ติ ในการ 
จัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 6 วรรค 2 

4 ข้าราชการเดิมใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อที่จังหวัดนครราชสีมา และย้าย ไป
ปฏิบัติงานที่โรงงานเอทานอลที่อ าเภอพิมาย โดยมีที่พักให้จึงงดเบิกค่าเช่าบ้าน 
แต่ปัจจุบันย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา  
จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้หรือไม ่

 

สามารถเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 
และให้ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (6005) ที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมาใหม่ 
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5 เดิมเป็นข้าราชการระดับช านาญการ สังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติงาน ณ 
อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี มีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน และโอนมารับราชการที่ 
กรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ อ. เมือง  
จ.สุราษฎรธานี ซึ่งมีบ้านพักให้กับข้าราชการ ข้าราชการรายนั้นสามารถใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้เหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าใช้สิทธิได้ต้องยื่นขอใช้สิทธิ ใหม่  
(แบบ 6005) หรือไม ่

มีสิทธิ เบิกค่าซื้อบ้านได้  เนื่องจากการโอนไม่ถือว่า เป็นการย้ายตามค าร้องขอ  
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2542 หากไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นอ่ืน ตามมาตรา 7 และหัวหน้าส่วนราชการไม่จัดบ้านพักให้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ  
พ.ศ. 2551 โดยข้าราชการรายนี้จะต้องจัดท าแบบค าขอใช้สิทธิ  (แบบ 6005)  
ใหม่ เนื่องจากมีการโอนย้ายเปลี่ยนสังกัด   

 
6 กรณีที่สถานที่ราชการจัดบ้านพักให้  ซึ่ ง เป็นบ้านพักประจ าต าแหน่ง  

แต่ข้าราชการรายนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น สามารถเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
ที่จัดไว้ให้ได้หรือไม่ 

ข้าราชการรายนั้น สามารถเข้าอยู่บ้านพักที่จัดไว้ให้ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของราชการ พ.ศ. 2551 ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับ
ภูมิล าเนาไว้ ดังนั้น อ านาจในการจัดที่พักให้ตามต าแหน่งเป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ 

 
7 ต าแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงาน เดิมปฏิบัติงานที่ อ.โพนทอง  

มีค าสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงาน อ.อาจสามารถ โดยไม่ได้เขียนค าร้องขอย้ายสามารถ
เบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ 

สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้ หากไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
บ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ใน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้   

1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 
2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงาน

ใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
3) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง 

 
8 เข้ารับราชการครั้งแรกอยู่กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ได้โอนมารับ

ราชการที่กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ 
กรณีการโอนข้าราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและ

เป็นสาเหตุมาจากส่วนราชการที่รับโอนขาดแคลนบุคลากรหรือต้องการให้ข้าราชการที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของส่วนราชการอ่ืนมารับราชการกรมสรรพสามิต  
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่  กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
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2542) หากไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

 

9 กรณีจ่ายค่าเช่าส านักงานให้เอกชนเดือนละ 30,000 บาท ก าหนดให้จ่าย 
ค่าเช่าล่วงหน้า 6 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท การเช่าส านักงานกรณีนี้
สามารถจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าได้หรือไม่ 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ข้อ 128-131  โดยในข้อ 128 กรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า
ให้กระท าได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) 
การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา  (2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่า
เช่าทั้งสัญญา  ดังนั้น กรณีดังกล่าวข้างต้นสามารถจ่ายล่วงหน้าไม่เกินร้อยละยี่สิบเท่านั้น  
จึงไม่สามารถจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 6 เดือนได ้

 

10 กรณีเบิกค่าการศึกษาบุตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายการ 
ค่าปัจฉิมนิเทศ แต่ไม่มีรายการระบุในประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถานศึกษา 
จะสามารถเบิกรายการนี้ได้หรือไม ่

ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากไม่มีรายการระบุในประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของ
สถานศึกษา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2557 เงินบ ารุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่าง ๆ  
ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กร
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล 

 
11 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1/2558  มีรายการค่า

ครูเฉพาะ และค่าสอนคอมพิวเตอร์ สามารถเบิกได้หรือไม่ 
สามารถเบิกได้ ถ้ารายการดังกล่าวอยู่ในประกาศของสถานศึกษาที่เรียกเก็บ เพราะ

รายการดังกล่าวไม่อยู่ในข้อยกเว้น (ค่าปรับ ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซ้ าเพ่ือ
ปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ/ค่าประกันชีวิต ค่าประกันของเสียหาย  
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ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องแบบ และค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2557 

 
12 การเบิกค่าศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 

35,000 บาท สามารถเบิกได้หรือไม ่
สามารถเบิกได้ ถ้ามีในประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถานศึกษา  ตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบ ารุ งการศึกษาและเล่าเรียน รายการยกเว้นที่ ไม่ ให้ เบิก ได้แก่  ค่าปรับ 
ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซ้ าเพ่ือปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกัน
อุบัติเหตุ/ประกันชีวิต/ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร  
ค่าซักรีด ค่าเครื่องแบบ และค่ารักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา 

 
13 การที่บุตรของข้าราชการระดับปริญญาตรี ย้ายโรงเรียนสามารถเบิกค่าเล่าเรียน

บุตรได้หรือไม่ 
สามารถเบิกได้ แต่จะต้องเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น หมายถึง จะต้องเป็นหลักสูตรแรกที่

น ามาเบิกจากทางราชการ เช่น ได้ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ 
ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า ในปี ก า ร ศึ กษ า  2547  ต่ อม า  ปี ก า ร ศึ กษ า  2548  ศึ กษ า 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์เพ่ิมอีก 1 สาขา และน าค่าใช้จ่ายมาเบิกจาก
ทางราชการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสาขานิติศาสตร์ เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรแรกที่ผู้มีสิทธิน ามาเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
14 ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนบุตรที่เป็นส าเนา สามารถน ามาเบิกได้หรือไม่ สามารถน ามาเบิกได้ แต่ผู้มีสิทธิจะต้องน าส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนไปให้ทาง

สถาบันการศึกษารับรองส าเนา แล้วจึงจะน ามาขอเบิกตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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15 ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนบุตรภาคเรียนที่ 2/2557 สามารถน ามาเบิกใน
ปีงบประมาณ 2558 ได้หรือไม ่

การยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้ผู้มีสิทธิยื่นแบบใบขอเบิก 
(7200) พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาค ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 กรณีนี้  จะต้องดูวันที่ เปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่ 
2/2557 หากมายื่นในวันที่ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เปิดภาคเรียนก็สามารถเบิกได้ 

 

16 ข้าราชการสามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของบิดา-มารดา ได้หรือไม ่ ไม่สามารถเบิกได้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 11 ทวิ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ... ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปีต้องเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 

 

17 การเบิกค่ารักษาพยาบาลของสรรพสามิตพ้ืนที่จะต้องขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคหรือไม่ 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของสรรพสามิตพ้ืนที่ต้องขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาค ตามค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 96/2552 เรื่องมอบอ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 และหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3 ว 114 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 

 

18 กรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลน าใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 28 สิงหาคม 
2557 มายื่นเบิกในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 แต่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 
เจ้าหน้าที่การเงินยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ กรณดีังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 

ตามพระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 ระบุว่า “ผู้มี
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจะต้องน าใบเสร็จรับเงินมาเบิกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ใน
ใบเสร็จรับเงิน” กรณีนี้ ผู้มีสิทธิน ามายื่นในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่งไม่เกิน 1 ปี 
หน่วยงานสามารถน าใบเสร็จรับเงินที่ผู้มีสิทธิยื่นเบิกภายในเวลาที่ครบก าหนด 1 ปี แต่
หน่วยงานวางเบิกจากกรมบัญชีกลางหลังเกินก าหนดระยะเวลา 1 ปีได้ เนื่องจากระยะเวลา 
1 ปี หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะกับผู้ มีสิทธิเท่านั้น มิได้มีผลบังคับกับส่วนราชการที่
วางค าขอเบิกเงิน  
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19 ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ของบ้านพักข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักข้าราชการที่มีผู้ พักอาศัย ไม่สามารถเบิกได้ ยกเว้น  
ค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักข้าราชการที่ไม่มีผู้พักอาศัยเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2553 หมวด 4 ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ของส่วนราชการ 
และบ้านพักข้าราชการที่ไม่มีผู้พักอาศัย ให้จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง 

 
20 มีเช็คค้างจ่ายอยู่ในบัญชีธนาคารตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ประกอบการไม่น ามา

ขึ้นเงิน จะต้องด าเนินการอย่างไร 
ให้จัดท าหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือแจ้งผู้ประกอบการทราบ  

โดยก าหนดระยะเวลาให้มารับคืนเงิน และมีเงื่อนไขด้วยว่า หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจะน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  หากผู้ประกอบการต้องการจะรับเงินให้น าเช็คฉบับ
นั้นมารับ หรือถ้าเช็คหายให้ผู้ประกอบการแจ้งความว่าเช็คเลขที่ดังกล่าวหาย และจัดท า
บันทึกประกอบเหตุผลการขึ้นเงินล่าช้า  โดยให้ เจ้าหน้าที่การเงินใช้ เป็นหลักฐาน
ประกอบการขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือออกเช็คฉบับใหม่ให้แทน 

 
21 กรณีที่ข้าราชการจะต้องจ่ายเงินคืนส่วนราชการเนื่องจากได้รับเงินเกินสิทธิ 

และจ่ายช าระเป็นเงินสด ต้องท าหนังสือรับสภาพหนี้หรือไม่ 
ถ้าข้าราชการรายนั้นจ่ายเงินสดเต็มจ านวน ไม่ได้ท าการผ่อนช าระไม่ต้องจัดท าหนังสือ  

รั บสภาพหนี้  แต่ ถ้ า เลื อ กผ่ อนช า ระ  ให้ ด า เ นิ นการจั ดท าหนั ง สื อรั บสภาพหนี้  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ ว 332 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ 

 
22 ส านักงานสรรพสามิตสาขาซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายมีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ได้หรือไม่ 
สามารถเบิกได้  เนื่ องจากได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่ วนราชการ (อธิบดี 

กรมสรรพสามิต) ตามค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 497/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 



7 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อหารือ ค าตอบ 

หมวด 10 การมอบอ านาจหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ข้อ 11.2  
ด้านการเงินและงบประมาณ ให้นักวิชาการสรรพสามิตหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา เฉพาะส านักงานที่พ้ืนที่สาขาที่
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ รวมถึง
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาอ่ืนที่ขึ้นกับหน่วยงานผู้เบิกนั้นด้วย ดังนี้ 11.2.1 การอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

 
23 การเดินทางไปราชการไปฝึกอบรมต่างประเทศแต่ละประเทศ เบิกค่าเบี้ย

เลี้ยงแตกต่างกันหรือไม่ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ

ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ เบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการฝึกอบรมได้ในอัตราเดียวกันทุกประเทศ ตามอัตราที่ก าหนด 
ดังนี้  ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - อาวุโส, ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – 
ช านาญการพิเศษ และประเภทอ านวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า เบิกได้อัตราวันละ 
2,100 บาท ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
และทรงคุณวุฒิ, ประเภทอ านวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงหรือ
เทียบเท่า เบิกได้อัตราวันละ 3,100 บาท 

 

24 สรรพสามิตพ้ืนที่เกษียณอายุราชการ สามารถรับรองตนเองในการขอเบิก 
ค่าขนย้ายได้หรือไม ่

1. สามารถรับรองตนเองได้ เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าขนย้าย ตามหลักเกณฑ์การเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ.2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 และฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) มาตรา 3  
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัว ได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง  
ผู้นั้น ตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับชั้น หรือยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ หรือเลิกจ้าง 
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หรือตาย ซึ่งให้กระท าภายใน 180 วัน นับแต่วันออกจากราชการ ถ้าเกินต้องได้รับความตก
ลงจากกระทรวงการคลัง และมาตร 45 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง
ท้องที่อ่ืน ซึ่งมิใช่ภูมิล าเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่า ให้กระท าได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิบดีขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า
ส าหรับข้าราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และสามารถยืมเงินได้โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยืมเงินราชการ  

2. ผู้ที่อนุมัติเบิกค่าขนย้าย เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ขณะที่ขอเบิกค่าขน
ย้าย 

 
25 ค่าน้ าดื่ม สามารถเบิกได้หรือไม ่ ค่าน้ าดื่มจัดเป็นค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณในลักษณะ

ของงบด าเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

 
26 การรับเงินหลังปิดบัญชีต้องบันทึกในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างไร เงินที่รับหลังปิดบัญชี ให้ด าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 76  ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลา
ปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันท าการถัดไป ให้บันทึก
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันในช่องหมายเหตุ ว่ามีการรับหลังปิดบัญชีจ านวนเงินเท่าใด
เมื่อวันที่ใด  

 
27 กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือฝึกอบรม เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วมีความ

ประสงค์จะพักต่อ มีระเบียบก าหนดไว้หรือไม่ว่าอนุญาตให้จังหวัดใดพักต่อได้บ้าง 
และจะเบิกค่าที่พักได้หรือไม ่

การพักต่อหลังจากสิ้นสุดวันฝึกอบรมสามารถพักและเบิกค่าเช่าที่พักได้ หากได้รับอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการรวมถึงวันที่เข้าพักและวันเดินทางกลับด้วย  ทั้งนี้ ต้องมีเหตุผลความ
จ าเป็นชี้แจงว่า ท าไมต้องค้างแรมหรือพักต่อ เช่น ระยะทางไกลหากเดินทางกลับทันทีอาจ
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ล าดับ
ที ่

ข้อหารือ ค าตอบ 

เป็นอันตราย เป็นต้น ส าหรับการเบิกค่าที่พักต่อให้เบิกตามจ่ายจริงในอัตราตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) ปี 2555 

 
28 ค าสั่งใดสั่งให้สรรพสามิตพ้ืนที่ต้องลงนามในค าสั่งเก็บรักษาเงินและน าเงิน 

ส่งคลัง (ไม่มีสาขาท าหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) 
ค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 497/2552 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) ข้อ 10.2.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 

29 สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา สามารถแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินได้หรือไม่ สามารถแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตามค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 497/2552 เรื่อง 
มอบอ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 29 
กันยายน 2552 ข้ อ  5  ให้ ยก เลิ กข้ อความใน  11 .2  ของข้อ  11 แห่ งค าสั่ ง 
กรมสรรพสามิตที่  518/2550. . .  ให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน 11.2.7 การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
ด้านพัสดุ 

30 รถยนต์ราชการถูกรถยนต์ของหน่วยราชการอ่ืนชนจะต้องด าเนินการอย่าไร กรณีท่ีเจ้าหน้าที่รัฐได้กระท าความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐที่ท าละเมิดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด จ านวนไม่เกิน 5 คน 
โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ท าละเมิด หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนตามที่สมควร เพ่ือ
พิจ า รณา เสนอความ เห็ น เ กี่ ย วกั บคว ามรั บผิ ดและจ านวนค่ า สิ น ไหมทดแทน 
ที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ซึ่งต้องเป็นการกระท าซึ่ งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
ตามพระราชบัญญัติความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ .ศ. 2539 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 
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ล าดับ
ที ่

ข้อหารือ ค าตอบ 

31 กรณีรถราชการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เกิดความเสียหายโดยไม่มี
คู่กรณี จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ให้จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานสรรพสามิตภาค แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ตามค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 669/2550 เรื่องมอบอ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้อ 3.12 

 

32 เมื่อได้รับอนุมัติให้น ารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุ 
สามารถเบิกค่าซ่อมแซมรถยนต์ได้หรือไม ่

ไม่สามารถเรียกร้องให้ทางราชการจ่ายเงินให้นอกจากเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะใน
ลักษณะเหมาจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้
ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ได้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ (รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ 4 บาท และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลกิโลเมตรละ 2 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550) 

 

33 การใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ รถยนต์ที่ใช้ออกตรวจราชการสามารถใช้บัตรเติม
น้ ามันรถราชการได้หรือไม ่

รถยนต์ที่ใช้ออกตรวจราชการไม่สามารถใช้บัตรเติมน้ ามันราชการได้ การใช้บัตรเติม
น้ ามันรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 
18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ ข้อ 5  
ให้ใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ ส าหรับรายการค่าน้ ามันรถราชการประจ าในส านักงาน  
ซึ่งไม่รวมถึงรายการค่าน้ ามันรถราชการที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ 

 
34 ในกรณีที่ตู้นิรภัยมีกุญแจอีกชั้นในตู้ กรณีนี้จะให้ใครเป็นผู้ถือกุญแจ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  

พ.ศ. 2551 ข้อ 83 ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก ในกรณีมีลูก
กุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงิน 2 คน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจคนละ
ดอก ส่วนกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บ
รักษาเงินผู้ใดถือกุญแจนั้น 
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ล าดับ
ที ่

ข้อหารือ ค าตอบ 

35 การส่งคืนแสตมป์เครื่องดื่มท่ีช ารุดส่งคืนคลัง แสตมป์ที่ได้ขีดฆ่าแล้ว ท าให้แสตมป์เสียหายไม่สามารถน ามาใช้งานได้ ให้ด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงของสาเหตุช ารุด เมื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว รายงานกรมเพ่ือขอ
อนุมัติหากต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในมูลค่าของค่าพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต (เครื่องดื่ม) 
ชดเชยให้แก่กรมสรรพสามิตเท่ากับจ านวนที่ได้ขีดฆ่าไป ตามหนังสือ กรมสรรพสามิต ที่ กค 
0621/3847 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การก าหนดค่าพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 
(เครื่องดื่ม) ชดเชย ให้คิดค่าพิมพ์แสตมป์ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการก าหนด 
แนวปฏิบัติในการจ่ายแสตมป์สุราทดแทน กรณีสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่ม
ต่อไป ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2547 ข้อ 4.1 ในการ
จ่ายแสตมป์สุราทดแทนส าหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สามารถจะใช้ดื่มต่อไป ให้เรียก
เก็บค่าพิมพ์แสตมป์สุราดวงละ 10 สตางค์ โดยอนุโลม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับการ
เรียกเก็บค่าพิมพ์แสตมป์ (เครื่องดื่ม) ชดเชย 

 

36 จ้างเหมาท าความสะอาด กรณีขอขึ้นเงินเดือนและจ้างต่อเนื่องได้หรือไม ่ กรณีท่ีหน่วยงานจะเพ่ิมค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จะต้องท า
หนั งสื อขอ เ พ่ิมว ง เ งิ น งบประมาณมายั งส านั กบริ หารการคลั งและร าย ได้ เ พ่ื อ 
แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพ่ิมวงเงิน ในกรณีที่จะจ้างเหมาต่อเนื่องสามารถ
ด าเนินการได้ตามหนังสือ ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8186 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 เรื่อง 
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นและต่อเนื่อง  ส่วนวงเงินและวิธีการจ้าง
ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
2558 เรื่อง ก าหนดวงเงินและจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การยกเว้นการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) 
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ล าดับ
ที ่

ข้อหารือ ค าตอบ 

ด้านการจัดเก็บรายได้ 
37 สรรพสามิตพ้ืนที่สาขามีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและรับแสตมป์

สรรพสามิตได้เองหรือไม่ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับจ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต 

พ.ศ. 2553 ข้อ 7 (7.3) กรณสี านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ให้มีคณะกรรมการตรวจนับ
และรับแสตมป์สรรพสามิตประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา หรือผู้แทน 
และข้าราชการในส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

 

38 ผู้น าเข้าสุราต่างประเทศจะให้ไปปิดแสตมป์สุราที่ต่างประเทศได้หรือไม่ ตามค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 518/2550 และที่แก้ไขตามค าสั่งกรมสรรพสามิตที่  
96 /2552มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค... และขั้นตอนการอนุญาต
ให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการน า
แสตมป์สุราไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2535 

39 การจัดเก็บรายได้ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ส่วนงานใดเป็นผู้น าเงินส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

1. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2551 ข้อ 77 เมื่อสิ้นเวลารับ-จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินที่
ได้รับพร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่
การเงินของส่วนราชการนั้น 

2. โครงสร้างอัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ กรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2552 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ไม่ได้ก าหนดเรื่องการน าส่งเงินไว้อย่างชัดเจน  
ส่วนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ข้อ 2 ระบุว่า “งานจัดเก็บภาษี” มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบการรับและน าส่งรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับอ่ืนๆ ตามระบบ 
Interface GFMIS 

ฉะนั้น การน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตาม
ตามระเบียบการเบิกจ่ ายเงินจากคลั ง  การเก็บรักษาเงินและการน า เงินส่ งคลั ง  
พ.ศ. 2551 
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ข้อหารือ ค าตอบ 

ด้านอ่ืนๆ 
40 แบบฟอร์มขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรก ในส่วนของผลการตรวจสอบสิทธิจะ 

ลงวันที่ใด 
 

ให้ลงวันที่ ที่อนุมัติในระบบรถยนต์คันแรก 

41 ลูกจ้างชั่วคราว ขอลาบวช 30 วัน สามารถลาได้หรือไม่ และระหว่างลาบวชมี
สิทธิได้ค่าจ้างหรือไม่ 

สามารถลาบวชได้ 30 วัน โดยใช้สิทธิการลาได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (ข้อ 29) โดยอนุโลมและคู่มือสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (หน้า 57) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 379 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 แต่ไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างในขณะลาบวช 
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