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ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

ด้านการบัญชีและการเงิน
1 ก.ย.-58 สํานกังาน

สรรพสามิตพื้นที่
ตราด

คําส่ังใดกําหนดใหส๎รรพสามิตพื้นที่ต๎องลงนามในคําส่ัง
เก็บรักษาเงินและนําเงินสํงคลัง (ไมํมีสาขาทําหนา๎ที่
เปน็หนวํยเบกิจําย)

คําส่ังกรมสรรพสามิต ที่ 497/2552 เร่ือง มอบอํานาจหนา๎ที่ใหป๎ฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิต (ฉบบัที่ 7) ข๎อ 10.2.8 การแตํงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

2 พ.ย.-58 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
พัทลุง

หวัหนา๎สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ลาออกจาก
ราชการ จะแตํงต้ังลูกจ๎างชั่วคราว หรือพนกังานราชการ
เปน็กรรมการเก็บรักษาเงินได๎หรือไมํ

ไมํได๎ เพราะ ระเบยีบการจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสํงคลัง พ .ศ.2551 
สํวนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน ข๎อ 82 ใหห๎วัหนา๎สํวนราชการแตํงต้ังข๎าราชการซ่ึงดํารง
ตําแหนงํระดับสามหรือเทียบเทําขึ้นไปในสํวนราชการนัน้อยํางนอ๎ยสองคนเปน็กรรมการเก็บ
รักษาเงินของสํวนราชการนัน้

3 7-ม.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ราชบรีุ

การแบงํเงินสวัสดิการ ต๎องแบงํตามสัดสํวนอัตราร๎อยละ
 ตามระเบยีบสวัสดิการหรือไมํ และการแบงํสัดสํวน ใช๎
หลักเกณฑ์ใด

ตามหนงัสือที่ กค 0602/5661 - 5665 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 กําหนดใหแ๎บงํอัตราสํวน
ของการใช๎จํายเงินกองทุนสวัสดิการในแตํละประเภท โดยใหข๎๎าราชการและลูกจ๎างกู๎ยืมเงิน 
อัตราร๎อยละ 60 ของเงินกองทุน  สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 40 ของเงินกองทุน ใหสํ๎านกังาน
สรรพสามิตภาค/พื้นที่ บริหารและกําหนดอัตราสํวนของการใช๎จํายเงินเพื่อการสงเคราะห ์
นนัทนาการและกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจําเปน็ของแตํละหนวํยงาน

4 ก.พ.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ระนอง

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ในสํวนด๎านลํางสุด ต๎อง
ลงวัน เดือน ป ีของวันที่รับเงินหรือวันที่นําเงินออกจาก
ต๎ูนริภัย

รายงานเงินคงเหลือประจําวันแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจนบั
และรับไว๎จากเจ๎าหนา๎ที่การเงิน ดังนัน้ หากวันใดจะนําเงินออก ใหค๎ณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดสํงใหผ๎ู๎อํานวยการกองคลังหรือเจ๎าหนา๎ที่การเงินและใหผ๎ู๎รับเงินลง
รายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกํอนที่จะรับเงินไป ดังนัน้ วัน เดือน ป ีที่ลงด๎านลําง 
คือ วันที่รับเงินไปจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ซ่ึงเปน็ไปตามระเบยีบการเบกิจํายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการนําสํงคลัง พ.ศ. 2551 ข๎อ 93

5 มี.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ระนอง

สํานกังานรับเงินภายหลังปดิบญัชี จํานวนเงินดังกลําว
ต๎องลงรายงานเงินคงเหลือประจําวันวันใด

รายงานเงินคงเหลือประจําวันแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจนบั
และรับไว๎จากเจ๎าหนา๎ที่การเงินของวันที่รับเงินนัน้ไปแล๎ว  ดังนัน้ การรับเงินภายหลัง
กําหนดเวลาปดิบญัชีสําหรับวันนีใ้หบ๎นัทึกลงในรายงานเงินคงเหลือในวันทําการถัดไป ซ่ึงเปน็ไป
ตามระเบยีบการเบกิจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําสํงคลัง พ .ศ. 2551 ข๎อ 76 
วรรค 2

สรุปข้อหารือ ประจ าปีงบประมาณ 2559
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6 3-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 8

การยืมเงินทดรองราชการ เจ๎าหนา๎ที่ทําเร่ืองขอยืมเงิน
ทดรองราชการ แตํมีเงินไมํเพียงพอ กรณีดังกลําว
เจ๎าหนา๎ที่การเงินควรดําเนนิการอยํางไร

ใหเ๎จ๎าหนา๎ที่ยกเลิกสัญญายืมเงินทดรองราชการ เมือ่กลับจากราชการแล๎ว จึงทําเร่ืองขอเบกิ
คําใช๎จํายดังกลําวตามปกติ

7 2-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี

ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบกิจํายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสํงคลัง พ.ศ. 
2551 หมวด 7 การเก็บรักษาเงินของสํวนราชการ ข๎อ
 80 ต๎ูนริภัยใหม๎ีกุญแจอยํางนอ๎ยสองสํารับ แตํละสํารับ
ไมํนอ๎ยกวําสองดอกแตํไมํเกินสามดอกแตํละดอกต๎องมี
ลักษณะตํางกัน โดยสํารับหนึง่มอบใหก๎รรมการเก็บ
รักษาเงินสํวนสํารับที่เหลือใหน๎ําฝากเก็บรักษาไว๎ใน
ลักษณะหบีหอํ ณ สถานที่ ดังนี้.... (2) หอ๎งเก็บเงินคลัง
ใน ของสํานกังานคลังจังหวัด สําหรับสํวนราชการใน
ราชการบริหารสํวนกลางที่มีสํานกังานอยํูในสํวน
ภูมิภาคและสํวนราชการในราชการบริหารสํวนภูมิภาค 
และปจัจุบนักระทรวงการคลัง ได๎มีหนงัสือดํวนที่สุด ที่ 
กค 0406.3/ว 7 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ได๎ขอ
ความอนเุคราะหแ์จ๎งสํวนราชการภายในจังหวัดเพื่อ
จัดการส่ิงของที่ฝากไว๎ในหอ๎งมัน่คง กลับคืนไปและให๎
จัดเก็บไว๎ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ทําให๎
สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานต๎ีองไปรับกุญแจต๎ู
นริภัยสํารองกลับคืนมา จึงขอสอบถามวําจะใหจ๎ัดเก็บ
กุญแจนริภัยดังกลําวไว๎ที่ใด

ใหจ๎ัดเก็บกุญแจนริภัยไว๎ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ซ่ึงมีกุญแจล็อคมิดชิดและมีการ
มอบหมายผ๎ูรับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์อักษร
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8 1-ส.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 6

การปดิบญัชีเงินฝากธนาคาร Undo สํานกังานเปดิบญัชี
เงินฝากธนาคาร กรณี Undo ซ่ึงปจัจุบนับญัชีดังกลําว
ไมํได๎ใช๎แล๎ว สามารถดําเนนิการปดิบญัชีได๎เลยหรือไมํ

หนงัสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 86 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เร่ือง
 แจ๎งปดิบญัชีรับเงินตามโครงการการกลับไปใช๎สิทธิในบําเหนจ็บํานาญตามพระราชบญัญัติ
บําเหนจ็บํานาญข๎าราชการ พ.ศ.2494 สามารถดําเนนิการปดิบญัชีเงินฝากธนาคาร Undo ได๎
เลย และใหย๎กเลิกใช๎ใบ PayIn ที่เกี่ยวข๎องด๎วย เพื่อปอ้งกันข๎อผิดพลาดในการใช๎ผิดประเภท

9 3-ส.ค.-59 การถัวจํายเงินในหมวดเดียวกัน สรรพสามิตพื้นที่ 
สามารถอนมุัติได๎หรือไมํ

ระเบยีบวําด๎วยการบริหารงบประมาณฯ กําหนดใหเ๎ปน็อํานาจของหวัหนา๎สํวนราชการ (กรม) 
แตํหวัหนา๎สํวนราชการสามารถมอบอํานาจใหผ๎ู๎วําราชการจังหวัดหรือหวัหนา๎หนวํยงานใน
ภูมิภาคได๎ ซ่ึงจะต๎องปฏิบติัตามพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2534 
ตลอดจนกฎหมายอื่นและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎องด๎วย เนือ่งจากอธิบดีไมํได๎มอบอํานาจให๎
สรรพสามิตภาค/พื้นที่ จึงไมํสามารถทําการอนมุัติได๎ ดังนัน้ สํานกังานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ 
ต๎องขออนมุัติกรมกํอนทําการถัวจํายเงิน ซ่ึงประมาณต๎นเดือนกรกฎคม กรมโดยสํานกังาน
บริหารการคลังและรายได๎จะทําหนงัสือเวียนสอบถามมายังพื้นที่หากมีการถัวจํายเงินใหแ๎จ๎งกลับ
เพื่อขออนมุัติ
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ด้านการเบิกจ่าย
การเบกิคําใช๎จํายเดินทางไปราชการ

1 10-ต.ค.-58 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
พิจิตร

การเบกิคําใช๎จํายเดินทางไปราชการโดยรถไฟ ของเจ๎า
พนกังานสรรพสามิตอาวุโส บา๎นพักอยํูสาขาบางมูลนาก
 เดินทางไปฝึกอบรมนกับริหารระดับกลางที่ กทม. 
สามารถเบกิคําเหมารถจากบางมูลนากไปพิจิตร เพื่อนัง่
รถไฟนอนปรับอากาศ รถดํวนพิเศษ ชั้น 1 ไป กทม. 
ได๎หรือไมํ  ในขณะที่บางมูลนากมีรถไฟ หรือรถทัวร์ที่
เดินทางไป กทม.ได๎ โดยมีคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการประหยัดกวํา

ตามพระราชกฤษฏีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 2526 มาตรา 22 วรรคแรก 
กําหนดวํา "การเดินทางไปราชการโดยปฏิบติัใหใ๎ช๎พาหนะประจําทาง และใหเ๎บกิคําพาหนะโดย
ประหยัด" โดยมีเจตนาใหผ๎ู๎เดินทางเลือกลักษณะและวิธีการเดินทางที่มีผลใหเ๎สียคําพาหนะนอ๎ย
ที่สุด ดังนัน้ ผ๎ูเลือกเส๎นทางต๎องเลือกเส๎นทางส้ันและตรง ซ่ึงประหยัดคําพาหนะเดินทางและ
เส๎นทางดังกลําวต๎องสะดวกที่จะเดินทางไปถึงทันเวลาปฏิบติัราชการ

2 16-ต.ค.-58 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
สิงหบ์รีุ

การเบกิคําใช๎จํายเดินทางไปราชการโดยรถยนต์สํวนตัว
 สามารถเบกิได๎ตามระยะทางได๎หรือไมํ กี่กิโลเมตร และ
เบกิไป-กลับ ได๎หรือไมํ

การเบกิคําพาหนะสํวนตัวในการเดินทางไปราชการ ต๎องได๎รับอนญุาตจากผ๎ูบงัคับบญัชา โดย
เบกิจํายได๎ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบกิคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ.
 2550 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  คือ อัตราชดเชย รถยนต์ กม.ละ 4 บาท โดยเบกิได๎ตามระยะทาง
เดินทางไป - กลับ และใหอ๎๎างอิงการวัดระยะทางจากกรมทางหลวงชนบท

3 20-ม.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
จันทบรีุ

การเดินทางไปราชการตํางจังหวัดของเจ๎าหนา๎ที่ใน
สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อประชุมกับหนวํยงานอื่น 
(กรมธนารักษ)์ ใครเปน็ผ๎ูมีอํานาจอนมุัติเดินทาง

เปน็อํานาจอนมุัติของสรรพสามิตพื้นที่ ตามคําส่ังกรมสรรพสามิตที่ 669/2550 และแก๎ไข
เพิ่มเติมคําส่ังกรมสรรพสามิต ที่ 57/2553 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เร่ือง มอบอํานาจ
หนา๎ที่ใหป๎ฏิบติัราชการอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล (ฉบบัที่ 4)

4 24-ก.พ.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 8

กรณีเดินทางโดยสารเคร่ืองบนิ มีใบเสร็จรับเงินคําต๋ัว
เคร่ืองบนิ แตํทํา Boarding Pass หาย การเบกิจําย จะ
ดําเนนิการอยํางไร

ใหจ๎ัดทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และแนบใบเสร็จรับเงินคําต๋ัวเคร่ืองบนิ โดยหมายเหตุใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินไว๎วํา ได๎ทํา Boarding Pass หาย และรับรองวําหากพบแล๎วจะไมํ
นําหลักฐานดังกลําวมาเบกิซํ้า



5

ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

5 2-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 4

ผ๎ูอํานวยการสํานกังานสรรพสามิตภาค เดินทางไป
ราชการจะต๎องขอนมุัติเดินทางกับใคร

ผ๎ูอํานวยการสํานกังานสรรพสามิตภาค ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตสําหรับการ
เดินทางไปราชการของตนเองคร้ังหนึง่ไมํเกิน 10 วัน เมือ่อนมุัติแล๎วใหร๎ายงานอธิบดีกรม
สรรพสามิตทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ในเวลาอันควร หรือเดือนละหนึง่คร้ัง ตามคําส่ัง
กรมสรรพสามิต ที่ 380/2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551

6 26-ก.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

การเบกิคําใช๎จํายเดินทาง โดยรถไฟ ใหเ๎บกิเทําที่จําย
จริง จําเปน็ต๎องใช๎ใบเสร็จหรือไมํ

ถ๎ามีต๋ัวรถไฟใหแ๎นบด๎วย กรณีไมํมีหรือไมํสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได๎ใหจ๎ัดทําใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน และรับรองโดยผ๎ูเบกิวําได๎จํายไปจริง

7 24-ส.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 7

กรณีขออนมุัติเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบรีุ 
วันที่ 12-13  เดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามวันที่ 
14  และเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15-16 
จะสามารถเบกิคําที่พักระหวํางทางได๎หรือไมํ

การขออนมุัติผ๎ูบงัคับบญัชาเพื่อเดินทางไปราชการตํอเนือ่ง ต้ังแตํวันที่ 12-16  สามารถเบกิ
คําที่พักระหวํางเดินทางได๎ ตามพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 
๒๕๒๖ (แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓)

8 7-ก.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
พิจิตร

การเบกิคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการเข๎ารับการ
สอบคัดเลือก จะต๎องบนัทึกบญัชีแยกประเภทอะไรบา๎ง

การเดินทางไปสอบคัดเลือกจะบนัทึกบญัชีแยกประเภทเหมือนการเดินทางไปราชการใน
ประเทศปกติ โดยบนัทึกคําเชําที่พัก คําเบีย้เล้ียง และคําใช๎จํายเดินทางไปราชการ



6

ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การเบกิคําเชําบา๎น
1 ต.ค.-58 สํานกังาน

สรรพสามิตพื้นที่
พัทลุง

ข๎าราชการองค์การบริหารสํวนตําบลในจังหวัดพัทลุง 
โอนมารับราชการที่สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 
สามารถเบกิคําเชําบา๎นได๎หรือไมํ

เบกิไมํได๎ รายละเอียดดังนี ้1. ตามพระราชกฤษฏีกาคําเชําบา๎นข๎าราชการ พ .ศ. 2547 มาตรา 
4  ซ่ึงกําหนดความหมายของข๎าราชการไว๎ ไมํได๎กลําวถึง ข๎าราชการองค์การบริหารสํวนตําบล 
2. พระราชกฤษฎีกา คําเชําบา๎นข๎าราชการ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2556 มาตรา 7/1 ในกรณีที่
เจ๎าหนา๎ที่ของรัฐซ่ึงมิใชํข๎าราชการตามพระราชกฤษฎีกานีโ้อนมาเปน็ข๎าราชการไมํวําคร้ังใดก็ตาม
 การบรรจุและแตํงต้ังผ๎ูโอนมาเปน็ข๎าราชการนัน้ในท๎องที่ใด ใหถ๎ือวําเปน็การบรรจุและแตํงต้ังใน
ท๎องที่ที่เร่ิมรับราชการคร้ังแรกตามพระราชกฤษฎีกานี ้และไมํมีสิทธิได๎รับคําเชําบา๎นข๎าราชการ 
จนกวําจะได๎รับคําส่ังใหเ๎ดินทางไปประจําสํานกังานในตํางท๎องที่ตามมาตรา 7

2 16-ต.ค.-58 สท. อุบลราชธานี มีข๎าราชการพลเรือนสามัญโอนมาปฏิบติังานที่กรม
สรรพสามิต ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 เดิมมีสิทธิ
เบกิคําเชําบา๎นเดือนละ 3,000 บาท จะเบกิตํอเนือ่ง
ได๎หรือไมํ อยํางไร

สามารถเบกิตํอเนือ่งได๎ เนือ่งจากการโอนไมํถือวําเปน็การย๎ายตามคําร๎องขอ ตามหนงัสือ
กระทรวงการคลัง ดํวนที่สุดที่ กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542 หากไมํเข๎า
ขํายข๎อยกเว๎นอื่นตามมาตรา 7 แหงํพระราชกฤษฎีกาคําเชําบา๎นข๎าราชการ พ .ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก๎ไขเพิ่มเติม และโดยข๎าราชการรายนีจ้ะต๎องจัดทําแบบคําขอใช๎สิทธ์ิ (แบบ 6005 ) ใหมํ 
เนือ่งจากมีการโอนย๎ายเปล่ียนสังกัด สําหรับอัตราการเบกิตามบญัชีอัตราคําเชําบา๎นข๎าราชการ
หมายเลข 7 สําหรับข๎าราชการพลเรือน แหงํพระราชกฤษฎีกาคําเชําบา๎นข๎าราชการ (ฉบบัที่ 3)
 พ.ศ. ๒๕52 ใหเ๎บกิได๎นบัต้ังแตํวันที่มาปฏิบติัราชการ ณ กรมสรรพสามิต

3 31-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครศรีธรรมราช

มีคําส่ังกระทรวงการคลัง ที่ 582/2559 ย๎าย
ข๎าราชการแตํวันที่ 26 พฤษภาคม 2559  และ
ข๎าราชการจะเดินทางไปรับตําแหนงํใหมํในวันที่ 8 
มิถุนายน 2559 ซ่ึงเดิมมีสิทธิเบกิคําเชําบา๎น 
ข๎าราชการรายนัน้จะสามารถเบกิคําเชําบา๎นในเดือน
มิถุนายน 2559 ที่เดิมได๎หรือไมํ

ข๎าราชการรายนัน้ มีสิทธิเบกิคําเชําบา๎นได๎ถึงวันที่กํอนเดินทาง เทํานัน้ (7 มิถุนายน 2559) 
หากสิทธิในการเบกิ 4,000 บาท สามารถเบกิได๎ 4,000 x 7/30 = 933.33 บาท ตามพระ
ราชกฤษฎีกา   คําเชําบา๎นข๎าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 14 ใหข๎๎าราชการมีสิทธิได๎รับเงินคํา
เชําบา๎นข๎าราชการต้ังแตํวันที่ข๎าราชการผ๎ูนัน้ได๎เชําอยํูจริง แตํไมํกํอนวันที่รายงานตัวเพื่อเข๎ารับ
หนา๎ที่ และใหส้ิ๎นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยํูในขํายหมดสิทธิได๎รับคําเชําบา๎น
ข๎าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้...
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

4 1-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

บา๎นพักข๎าราชการที่มีข๎าราชการพักอาศัยถูกตัดไฟ
เนือ่งจากไมํจํายคําไฟฟ้า และต๎องดําเนนิการขอตํอ
ไฟฟ้าใหมํ จะเบกิคําใช๎จํายในการขอตํอไฟฟ้าได๎หรือไมํ

ไมํสามารถเบกิได๎ เนือ่งจากมีผ๎ูพักอาศัย ดังนัน้ ผ๎ูพักอาศัยจะต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายนัน้เอง 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบกิคําใช๎จํายในการบริหารงานของสํวนราชการ พ .ศ. 
2553

5 9-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ระยอง

ข๎าราชการรายหนึง่ปฏิบติังาน ณ สํานกังานสรรพสามิต
พื้นที่ระยองและใช๎สิทธ์ิเบกิคําเชําซ้ือบา๎น มีคําส่ังย๎าย
โดยคําร๎องขอของตนเองใหไ๎ปปฏิบติังาน ณ สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 2 จังหวัดชลบรีุ จะสามารถเบกิคํา
เชําซ้ือตํอได๎หรือไมํ

การย๎ายตามคําร๎องขอของตนเองไมํสามารถเบกิคําเชําบา๎นได๎ ดังนัน้ จึงไมํสามารถเบกิคําเชําซ้ือ
ตํอได๎ตามพระราชกฤษฎีกาคําเชําบา๎นข๎าราชการ พ.ศ. 2547 (4)

6 13-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
จันทบรีุ

รับโอนข๎าราชการพลเรือนมาจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และสํานกังาน ก.พ. ข๎าราชการทั้ง 
2 รายนี ้จะเบกิคําเชําบา๎นได๎หรือไมํ

การโอนไมํถือวําเปน็การย๎ายตามคําร๎องขอ ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุดที่ กค 
0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542 หากไมํเข๎าขํายข๎อยกเว๎นอื่นตามมาตรา 7 ตาม
 พระราชกฤษฎีกาคําเชําบา๎นข๎าราชการ พ.ศ. 2547 กม็ีสิทธิเบกิคําเชําบา๎นได๎

7 28-ก.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

การโอนย๎ายจากข๎าราชการทหารมาเปน็เจ๎าพนกังาน
สรรพสามิต สามารถเบกิคําเชําบา๎นได๎หรือไมํ ถือวํา
เปน็การย๎ายตามคําขอหรือไมํ

การโอนไมํถือวําเปน็การย๎ายตามคําร๎องขอ ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุดที่ กค 
0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542 หากไมํเข๎าขํายข๎อยกเว๎นอื่นตามมาตรา 7 ตาม
พระราชกฤษฎีกาคําเชําบา๎นข๎าราชการ พ.ศ. 2547 ก็มีสิทธิเบกิคําเชําบา๎นได๎

8 27-ก.ย.-59 กลํุมตรวจสอบ
ภายใน

การเบกิคําเชําบา๎นกรณีใด จะต๎องย่ืนแบบ 6005 เพื่อ
ขอรับคําเชําบา๎นใหมํ

ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบกิจํายเงินคําเชําบา๎น
ข๎าราชการ พ.ศ. 2549 ข๎อ 15 ใหข๎๎าราชการผ๎ูมีสิทธิได๎รับคําเชําบา๎นย่ืนแบบ 6005 ฉบบัใหมํ 
ในกรณี ดังตํอไปนี ้1) โอนย๎ายโดยเปล่ียนสังกัดหรือเปล่ียนสํานกัเบกิเงินเดือน 2) ได๎รับคําส่ังให๎
เดินทางไปประจําสํานกังานในตํางท๎องที่ โดยไมํเปล่ียนสํานกัเบกิเงินเดือน 3) เปล่ียนแปลง
สัญญาเชําบา๎น สัญญาเชําซ้ือบา๎น หรือสัญญาเงินกู๎เพื่อชําระราคาบา๎น ในกรณีนําหลักฐานการ
ชําระคําเชําซ้ือหรือผํานชําระเงินกู๎เพื่อชําระราคาบา๎นในท๎องที่เดิมมาเบกิตํอเนือ่งในท๎องที่ใหมํ
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การเบกิคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
1 12-พ.ค.-59 สํานกังาน

สรรพสามิตภาคที่ 8
ในการจัดประชุมสามารถเบกิคําใช๎จํายในการจัดประชุม
ได๎หรือไมํ

การจัดประชุมที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของสํวนราชการ สามารถเบกิจํายได๎ ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการเบกิจํายเงินเกี่ยวกับคําใช๎จํายในการบริหารงานของสํวนราชการ 
พ.ศ. 2553 หนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 กันยายน 2553
และหนงัสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 
โดยคําใช๎จํายที่สามารถเบกิได๎ ได๎แกํ คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําอาหาร คําเชําหอ๎งประชุม
และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเปน็ในการประชุม และคําใช๎จํายเดินทางไปราชการ
เพื่อเข๎ารํวมการประชุม

2 มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครพนม

การเดินทางไปอบรมต๎องเบกิคําที่พักแบบใด ใหเ๎บกิจํายจริง ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหวํางประเทศ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.2555 ข๎อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกคําเชําที่พักใหแ๎กํบคุคล ตามข๎อ ๑๐ ใหสํ๎วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมเบกิจํายคําเชําที่พักได๎เทําที่จํายจริง แตํไมํเกินอัตราคําเชําที่พักตามบญัชีหมายเลข ๒ 
และบญัชีหมายเลข ๓ ท๎ายระเบยีบข๎างต๎น

3 23-ส.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 4

คําพาหนะเดินทาง (TAXI) ไปสอบ จากที่พักไปสถานที่
สอบเบกิได๎หรือไมํ

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผ๎ูเดินทางไปราชการจะเบกิคําพาหนะรับจ๎าง 
(TAXI) จากที่พักไปสถานที่สอบไมํได๎ ตามพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) มาตรา 22

4 12-ก.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

การเชําหอ๎งประชุมของโรงแรมเพื่อจัดการฝึกอบรม
จะต๎องดําเนนิการตามระเบยีบพัสดุฯ หรือไมํ

คําใช๎จํายในการฝึกอบรมรายการใดเข๎าขํายเปน็การจัดหาพัสดุ ต๎องปฏิบติัตาม
ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ เว๎นแตํ คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําอาหาร และ
คําเชําที่พัก ที่ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องปฏิบติัตามระเบยีบพัสดุฯ

5 19-ก.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรสงคราม

การเบกิคําใช๎จํายในการฝึกอบรม ถ๎ามีอาหารเล้ียงมือ้
เช๎าจะต๎องหกัคําเบีย้เล้ียงออกหรือไมํ

ในกรณีที่ผ๎ูจัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมือ้ระหวํางการฝึกอบรม ใหห๎กัเบีย้เล้ียงเดินทางที่
คํานวณได๎ในอัตรามือ้ละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบีย้เล้ียงเดินทางตํอวัน ทั้งนี ้ใหต๎รวจสอบจาก
กําหนดการฝึกอบรมเปน็หลัก
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การเบกิสวัสดิการคํารักษาพยาบาล
1 17-มี.ค.-59 สํานกัมาตรฐาน

และพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 1

คําเดือยฟันสามารถเบกิได๎หรือไมํ สามารถเบกิได๎ ไมํเกิน 1,000 บาท  ถ๎าจําเปน็ต๎องใช๎รํวมกับการครอบฟัน ใหเ๎ปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 
0422.2/ว 236 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2551 และ ดํวนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 388 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2551

2 12-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 4

คําตรวจสุขภาพประจําปขีองผ๎ูอํานวยการสํานกังาน
สรรพสามิตภาคจะต๎องเสนอขออนมุัติเบกิจํายตํอรอง
อธิบดีที่กํากับดูแลหรือไมํ

คํารักษาพยาบาลของผ๎ูอํานวยการสํานกังานสรรพสามิตภาคจะต๎องเสนอขออนมุัติเบกิจําย
ตํอรองอธิบดีที่กํากับดูแล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวําด๎วยวิธีการเบกิจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับคํารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 ข๎อ 9 (1)

3 8-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 9

คําตรวจวินจิฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา และคําตรวจ
วินจิฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ สามารถเบกิได๎หรือไมํ

สามารถเบกิได๎ ตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ถือ
เปน็การรักษาพยาบาล ตามความหมายในมาตรา 4 แหงํพระราชกฤษฏีกาฯ

4 8 สค.59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 1

คํารักษาพยาบาล กรณีสามีรับราชการ ภรรยาทํางาน
เอกชนมีสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ 
เข๎าไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช กรณีนี ้จะนําคํา
รักษาพยาบาลมาเบกิในสิทธิของสามีได๎หรือไมํ

กรณีนีไ้มํสามารถนําคํารักษามาเบกิในสิทธิของสามีได๎ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรค 2 ในกรณีที่บคุคลในครอบครัวมีสิทธิ
ได๎รับเงิน คํารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหนวํยงานอื่น ผ๎ูมีสิทธิไมํมีสิทธิได๎รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลสําหรับบคุคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี ้เว๎นแตํ
คํารักษาพยาบาลที่ได๎รับนัน้ ตํ่ากวําเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได๎รับ
ตามพระราชกฤษฎีกานี ้ใหผ๎ู๎มีสิทธิมีสิทธิ ได๎รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ
บคุคลในครอบครัวเฉพาะสํวนที่ขาดอยํู
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การเบกิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุร
1 5-เม.ย.-59 สํานกังาน

สรรพสามิตพื้นที่
พิจิตร

คําจ๎างบคุลากรที่ปฏิบติังานสถานศึกษาเบกิได๎หรือไมํ เงินบํารุงการศึกษา ที่เบกิจํายได๎จะต๎องเปน็เงินประเภทตํางๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียก
เก็บตามอัตราที่ได๎รับอนมุัติจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ซ่ึงคําบคุลากรที่ปฏิบติังานสถานศึกษา
หากอยํูในประกาศอัตราที่สถานศึกษาเรียกเก็บก็สามารถเบกิได๎ และไมํได๎อยํูในข๎อยกเว๎นที่หา๎ม
เบกิ ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

2 27-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครศรีธรรมราช

บตุรของข๎าราชการรายหนึง่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
และในขณะเดียวกันเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 
Pre-degree มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะสามารถนํา
ใบเสร็จรับเงินของระดับปริญญาตรีมาเบกิได๎หรือไมํ

สามารถนําใบเสร็จรับเงินของระดับปริญญาตรีมาเบกิได๎ แตํจะเบกิได๎สําหรับปริญญาตรีหลักสูตร
แรกเทํานัน้ ตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุร (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2548

3 22-ก.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรสงคราม

คําปรับการลงทะเบยีนลําช๎า สามารถนํามาเบกิคํา
การศึกษาบตุรได๎หรือไมํ

เงินบํารุงการศึกษา ที่เบกิจํายได๎จะต๎องเปน็เงินประเภทตําง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บตามอัตราที่ได๎รับอนมุัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สํวนราชการเจ๎าสังกัด หรือที่กํากับ
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารสํวนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารสํวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การรัฐบาล ตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดังนัน้ ให๎
พิจารณาวําคําปรับการลงทะเบยีนลําช๎า เปน็รายการที่สถานศึกษาเรียกเก็บหรือไมํ
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การเบกิคําเบีย้เล้ียง
1 6-ต.ค.-58 สํานกังาน

สรรพสามิตภาคที่ 2
เจ๎าหนา๎ที่ออกตรวจปราบปรามได๎ออกตรวจ
ปราบปรามตามคําส่ังของสํานกังานสรรพสามิตพื้นที่ 
และกลับมาที่สํานกังาน เพื่อจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันทุกส้ินวัน เจ๎าหนา๎ที่รายนัน้จะสามารถเบกิคํา
เบีย้เล้ียงในวันนัน้ได๎หรือไมํ

สามารถเบกิคําเบีย้เล้ียงได๎ โดยมีสิทธิที่จะได๎รับคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นต้ังแตํ
วันที่ได๎รับอนมุัติใหเ๎ดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฏีกาคําใช๎จํายเดินทางไปราชการ พ .ศ. 
2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 และสิทธิการเบกิคําเบีย้เล้ียงใหเ๎ปน็ไปตาม มาตรา 16 ( 
พ.ศ. 2548 ) การนบัเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณคําเบีย้เล้ียงเดินทาง ใหน๎บัต้ังแตํเวลา
ออกจากสถานที่อยํู หรือสถานที่ปฏิบติัราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยํู หรือสถานที่ปฏิบติั
ราชการตามปกติแล๎วแตํกรณี เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได๎มีการพักแรม (การออกตรวจ
ปราบปราม)  หากนบัได๎ไมํถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมงและสํวนที่ไมํถึงนัน้นบัได๎เกินสิบสองชั่วโมง ใหถ๎ือเปน็
หนึง่วัน หากนบัได๎ไมํเกินสิบสองชั่วโมง แตํเกินหกชั่วโมงขึ้นไป ใหถ๎ือเปน็คร่ึงวัน

2 3-ธ.ค.-58 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 2

การเบกิคําเบีย้เล้ียงออกตรวจ กรณีใช๎รถสํวนตัวออก
ตรวจแทนรถราชการในวันเสาร์ อาทิตย์ สามารถเบกิ
ได๎หรือไมํ

สามารถเบกิได๎ เนือ่งจากมีการออกตรวจจริง โดยใช๎หลักฐานในแบบ ส.2/1 และคําส่ังใหอ๎อก
ตรวจ ทั้งนี ้ใหร๎ะบใุนแบบ ส.2/1 วําใช๎รถสํวนตัว พร๎อมหนงัสือขออนมุัติใช๎รถสํวนตัว

3 25-ธ.ค.-58 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ระนอง

การเบกิคําเบีย้เล้ียงปราบปรามจะต๎องแนบ แบบ
รายงาน ส.2/1 มาพร๎อมกับการเบกิหรือไมํ

ผ๎ูเบกิต๎องแนบแบบรายงาน ส.2/1 หรือหลักฐานอื่นที่มีรายละเอียดวัน เวลาการออกตรวจ 
รายละเอียดการพักค๎างแรม มาพร๎อมกับการเบกิ เพื่อใหเ๎จ๎าหนา๎ที่การเงินตรวจสอบการเบกิคํา
เบีย้เล้ียงใหถ๎ูกต๎องตรงกับวันที่ออกตรวจจริง
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การเบกิคําตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
1 15-มี.ค.-59 สํานกังาน

สรรพสามิตภาคที่ 3
การเบกิคําตอบแทนผ๎ูควบคุมงานกํอสร๎าง สามารถ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการและเบกิคําตอบแทน
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการได๎หรือไมํ

หากวันเดียวกันกรรมการตรวจการจ๎างและหรือผ๎ูควบคุมงานกํอสร๎างเปน็ผ๎ูมีสิทธ์ิรับคําตอบแทน
อื่นในลักษณะเดียวกันกับคําตอบแทนกรรมการตรวจการจ๎างและหรือผ๎ูควบคุมงานกํอสร๎าง เชํน 
เงินคําตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ เปน็ต๎น จะมีสิทธ์ิเบกิจํายคําตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์นีไ้ด๎ก็ตํอเมือ่งดเบกิจํายคําตอบแทนอื่น ตามหลักเกณฑ์การเบกิจํายคําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ๎างและผ๎ูควบคุมงานกํอสร๎าง หนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0406.4/ว 18 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การเบกิคําใช๎จํายในการบริหารงาน
1 24-พ.ค.-59 สํานกังาน

สรรพสามิตภาคที่ 9
ต๎นไม๎ในบริเวณสํานกังานถูกลมพายุพัดไปล๎มทับ และ
สร๎างความเสียหายใหบ๎คุคลอื่น จะต๎องดําเนนิการ
อยํางไร และจะเบกิเงินชดใช๎ความเสียหายได๎หรือไมํ

สํานกังานจะต๎องแตํงต้ังกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามระเบยีบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบติัเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหนา๎ที่ พ.ศ. 
2539 โดยสอบข๎อเท็จจริงฝ่ายอาคารสถานที่วําได๎ตัดแตํงต๎นไม๎ประจําหรือไมํ เพื่อปอ้งกันความ
เสียหายที่เกิดขึ้น และหากตรวจสอบข๎อเท็จจริงเกิดจากเหตุสุดวิสัยจริง โดยหากอีกฝ่าย
เรียกร๎องความเสียหายจึงจะสามารถเบกิได๎ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบกิจําย
คําใช๎จํายในการบริหารงานของสํวนราชการ พ.ศ. 2553 หมวด 2 คําใช๎สอยข๎อ 16

2 25-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

สํานกังานจังหวัด ขอความรํวมมือสํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่ใหป๎ลูกต๎นไม๎ โดยมีคําใช๎จํายในการ
จัดซ้ือต๎นไม๎ ปุย๋ และดินเกิดขึ้น จะเบกิได๎ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบกิจํายเงินเกี่ยวกับ
คําใช๎จํายในการบริหารงานของสํวนราชการ พ.ศ. 
2553 และตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0406.4/ว 96 ลว. 16 กันยายน 2553 ข๎อ 15 ได๎
หรือไมํ

คําใช๎จํายตามระเบยีบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบกิจํายเงินเกี่ยวกับคําใช๎จํายในการ
บริหารงานของสํวนราชการ พ.ศ. 2553 และตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 
96 ลว. 16 กันยายน 2553 ข๎อ 15 หมายถึง รายจํายที่กําหนดใหจ๎ํายในการบริหารงาน
ประจําตามอํานาจหนา๎ที่ของสํวนราชการหรือรายจํายที่เปน็ผลสืบเนือ่งจากการปฏิบติัหนา๎ที่... 
ดังนัน้ การซ้ือต๎นไม๎ ดิน ปุย๋ กรณีนีไ้มํสามารถเบกิได๎ เพราะไมํได๎เปน็ภารกิจของสํวนราชการ

3 30-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

คําซํอมแซมรถ จํานวนเงิน 3,000 บาท ที่ดําเนนิการ
จัดจ๎างไปในปทีี่แล๎ว แตํนํามาเบกิเงินในปงีบประมาณนี้
ได๎หรือไมํ (ไมํได๎กันเงินไว๎โดย PO เนือ่งจากวงเงินไมํถึง
 5,000 บาท)

สามารถเบกิปงีบประมาณนีไ้ด๎ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบกิจํายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551 ข๎อ 17 คําใช๎จํายที่เกิดขึ้นในปงีบประมาณ
ใด ใหเ๎บกิเงินจากงบประมาณรายจํายของปนีัน้ไปจําย ในกรณีมีเหตุจําเปน็ไมํสามารถเบกิจาก
เงินงบประมาณรายจํายของปนีัน้ได๎ทัน ใหเ๎บกิจากเงินงบประมาณรายจํายของปถีัดไปได๎ แตํ
คําใช๎จํายนัน้จะต๎องไมํเปน็การกํอหนีผู้กพันเกินงบประมาณรายจํายที่ได๎รับอนมุัติ และใหป๎ฏิบติั
ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหป๎ฏิบติัตาม หนงัสือกระทรวงการคลังดํวนที่สุด ที่ 
กค 0409.3/ว 14 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

4 25-ก.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

การเบกิคําเบีย้ประกันภัยรถยนต์ ต๎องดําเนนิการจัดซ้ือ
จัดจ๎างตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ
 พ.ศ. 2535 หรือไมํ

ไมํต๎องจัดซ้ือ/จ๎าง ตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  เนือ่งจากการ
ประกันภัย ไมํใชํนยิามของการพัสดุ ตามระเบยีบฯ ข๎อ 5 ใหเ๎บกิจํายเปน็คําใช๎จํายในการ
บริหารงานของสํวนราชการ
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ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

การบริหารการจัดเก็บรายได้
1 ม.ค.-59 สํานกังาน

สรรพสามิตพื้นที่
อุตรดิตถ์

สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่สาขา รับเงินรายได๎ต๎องนําสํง
ใหใ๎ครเพื่อนําเงินเก็บรักษาประจําวัน

1. ตามระเบยีบการเบกิจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสํงคลัง พ .ศ. 2551 
ข๎อ 77 เมือ่ส้ินเวลารับ - จํายเงินใหเ๎จ๎าหนา๎ที่ผ๎ูมีหนา๎ที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินที่ได๎รับพร๎อมกับ
สําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนัน้ทั้งหมดสํงตํอเจ๎าหนา๎ที่การเงินของสํวน
ราชการนัน้
2. โครงสร๎างอัตรากําลังและหนา๎ที่ความรับผิดชอบของหนวํยงานตําง ๆ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 
2552  สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ข๎อ 2 ระบวํุา "งานจัดเก็บภาษี" มีหนา๎ที่ความ
รับผิดชอบการรับและนําสํงเงินรายได๎แผํนดิน คําธรรมเนยีมใบอนญุาต คําปรับอื่น ๆ ตามระบบ 
Interface GFMIS
     ฉะนัน้ กรณีสํานกังานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ใหเ๎จ๎าหนา๎ที่ผ๎ูมีหนา๎ที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินที่
ได๎รับพร๎อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนัน้ทั้งหมดสํงตํอ "งานจัดเก็บ
ภาษี"

2 23-ก.พ.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครนายก

กรณีนําเงินรายได๎ฝากเข๎าบญัชีพักเรียบร๎อยแล๎ว แตํรอ
เช็คเคลียร์ร่ิงเกิน 3 วัน จึงยังไมํได๎นําสํงเงินเปน็รายได๎
แผํนดิน ถือวําปฏิบติัผิดระเบยีบการเบกิจํายเงินจาก
คลังและการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสํงคลัง พ.ศ. 
2551 ข๎อ หมวด 8 ช๎อ 97 หรือไมํ

กรมสรรพสามิตได๎ทําความตกลงกับกรมบญัชีกลาง และได๎รับอนมุัติจากกรมบญัชีกลางให๎
สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่และสํานกังานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เปดิบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน
เพื่อนําฝากรายได๎ที่ได๎รับเปน็เช็ค และใหก๎รมสรรพสามิตเขียนเช็คส่ังจํายจากบญัชีเงินฝาก
ดังกลําวเปน็รายได๎แผํนดินภายในสามวันทําการ นบัต้ังแตํวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได๎
แล๎ว ตามหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0409.7/33364 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ดังนัน้ 
การนบั 3 วันทําการ ในการนําสํงเงินเปน็รายได๎แผํนดินตามระเบยีบการเบกิจํายเงินจากคลัง
และการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551 นบัจากวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตาม
เช็คได๎



16

ล าดับ
ที่

ว.ด.ป. หน่วยงาน ประเด็นหารือ ตอบประเด็นหารือ

3 เม.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
พัทลุง

วันที่มีการรับเงินรายได๎ แตํนําเงินทั้งหมดฝากเข๎าบญัชี
พัก (กระแสรายวัน) แล๎วในวันเดียวกัน ต๎องทํารายงาน
เงินคงเหลือประจําวันหรือไมํ

1. ตามระเบยีบการเบกิจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําสํงคลัง พ .ศ. 2551 ข๎อ 
88  สรุปได๎วํา ใหจ๎ัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเปน็ประจําทุกวัน วันใดไมํมีรายการรับ
จํายเงิน จะไมํทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนัน้ก็ได๎ แตํใหห๎มายเหตุไว๎ในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจํายเงินของวันถัดไปด๎วย

2. ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/41609 ลงวันที่ 2 กันยายน 2528 เร่ือง 
ซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน สรุปได๎วํา ในกรณีที่มีการรับ
จํายเงินในวันใด ไมํวําจะมีการจํายเทํากับการรับก็ดี หรือจํายจนไมํมีเงินคงเหลือเลย สํวน
ราชการนี้จะต๎องทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันไว๎ด๎วย

4 ก.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
อยุธยา 1

เคร่ืองด่ืมน้าํผลไม๎และน้าํพืชผัก ที่ได๎รับยกเว๎นภาษีแล๎ว
 จากการเก็บตัวอยํางของกองวิเคราะห ์พบวํา
อัตราสํวนผสมไมํเปน็ไปตามกรมกําหนด ประเมินภาษี
อยํางไร

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว๎นภาษีเคร่ืองด่ืมน้าํผลไม๎และ
น้าํพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม 2551  หมวด 4 ข๎อ 11 หากกรมสรรพสามิต พบวําเคร่ืองด่ืมที่
ได๎รับการยกเว๎นภาษีมีอัตราสํวนผสมไมํเปน็ไปตามอัตราสํวนผสมที่กรมสรรพสามิตกําหนด และ
ข๎อ 12 ในกรณีผ๎ูมีหนา๎ที่เสียภาษีไมํได๎รับสิทธิยกเว๎นภาษี กรมสรรพสามิตจะดําเนนิการ
ประเมินภาษี เบีย้ปรับ และเงินเพิ่ม โดยใหต๎รวจวําเปน็เคร่ืองด่ืมที่ผลิตขึ้นในวันใด ปริมาณการ
ผลิตและจําหนาํยเทําใด ให๎เรียกเก็บภาษีเต็มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ต้ังแตํวันที่ความรับผิด
ในอันจะต๎องเสียภาษีเกิดขึ้น (สรุปได๎วํา ประเมินจากจํานวนการผลิตทั้งหมดที่ไมํผํานเกณฑ์และ
นําออกจากโรงอุตสาหกรรมแล๎ว)

5 25-ส.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ชัยภูมิ

การสรุปหลังใบเสร็จรับเงิน จําเปน็จะต๎องสรุปทุกวัน
หรือไมํ

ใหส๎รุปหลังใบเสร็จรับเงินทุกวัน ตามระเบยีบการเบกิจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551 ข๎อ 76 ใหสํ๎วนราชการบนัทึกข๎อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่
ได๎รับเงิน เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึง่ ๆ หลายฉบบั จะรวมเงินประเภท
นัน้ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัมาบนัทึกเปน็รายการเดียวในระบบก็ได๎โดยใหแ๎สดง
รายละเอียดวําเปน็เงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใด และจํานวนเงินรวมรับทั้งส้ินเทําใดไว๎
ด๎านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดท๎าย...
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ด้านการพัสดุ
1 12 ตค.58 สํานกังาน

สรรพสามิตพื้นที่
นครปฐม 2 , 
สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครสวรรค์

การใช๎บตัรเติมน้าํมันรถราชการ รถยนต์ที่ใช๎ออกตรวจ
ราชการสามารถใช๎บตัรเติมน้าํมันรถราชการได๎หรือไมํ

รถยนต์ที่ใช๎ออกตรวจราชการไมํสามารถใช๎บตัรเติมน้าํมันราชการได๎ กลําวคือหากการเดินทาง
โดยอนมุัติเดินทางไปราชการ การใช๎รถยนต์เพื่อการออกตรวจจะอยํูในระเบยีบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบกิคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 แตํหากเปน็การออกตรวจราชการ
ในลักษณะไปเช๎า-เย็นกลับ ไมํพักค๎างคืน ไมํเบกิคําเบีย้เล้ียง สํวนราชการสามารถใช๎หลักเกณฑ์
การใช๎บตัรเติมน้าํมันรถราชการ ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 89
 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เร่ือง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช๎บตัรเติมน้าํมันรถราชการ ข๎อ 
5 ใหใ๎ช๎บตัรเติมน้าํมันรถราชการ สําหรับรายการคําน้าํมันรถราชการประจําในสํานกังาน ซ่ึงไมํ
รวมถึงรายการคําน้าํมันรถราชการที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ

2 29 มค.59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี

การจ๎างเหมาทําความสะอาดใช๎บคุคลคํ้าประกันแทน
การวางเงินประกันสัญญาร๎อยละหา๎ของวงเงินสัญญาได๎
หรือไมํ

ไมํได๎ ตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ข๎อ 
141 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใ๎ช๎หลักประกันอยํางหนึง่อยํางใดตํอไปนี้

  (1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารส่ังจําย ซ่ึงเปน็เช็คลงวันที่ที่ใช๎เช็คนัน้ชําระตํอเจ๎าหนา๎ที่ หรือกํอนวันนัน้ไมํ
เกิน 3 วันทําการ
(3) หนงัสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยํางที่ กวพ. กําหนด
(4) หนงัสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงํประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่รับอนญุาตใหป๎ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงํประเทศไทย
(5) พันธบตัรรัฐบาลไทย

3 17 กพ.59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ราชบรีุ

การจัดซ้ือจัดจ๎างด๎วยวิธีตกลงราคาจะหาข๎อมูลอ๎างอิง
ราคากลางจากแหลํงใดมาระบใุนระบบ e-GP

การหาข๎อมูลอ๎างอิงราคากลางจากบญัชีราคามาตรฐานของสํานกังบประมาณที่กําหนดไว๎เปน็
ข๎อมูลอ๎างอิงในระบบ e-GP
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4 24-ก.พ.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
สกลนคร และ 
สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
สระแก๎ว

การจํายเงินคําจ๎างเหมาทําความสะอาดเดือนละ 
6,000 บาท และ 6,500 บาท ใหบ๎คุคลธรรมดา ต๎อง
หกัภาษี ณ ที่จําย 1% ไว๎หรือไมํ อยํางไร

การจํายเงินได๎ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แหงํประมวลรัษฏากร ซ่ึงเปน็เงินได๎ประเภทคํา
เชํา วิชาชีพอิสระ รับเหมาพร๎อมวัสดุอุปกรณ์ การขนสํง อุตสาหกรรม การพาณิชย์ ฯลฯ ใหแ๎กํ
บคุคลธรรมดา หากวงเงินที่จํายตามสัญญา (ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม) มีวงเงินต้ังแตํ 10,000 บาท
 ขึ้นไป ผ๎ูมีหนา๎ที่จํายเงินจะต๎องหกัภาษี ณ ที่จํายในอัตรา 1 % ไมํวําจะแบงํจํายเงินนัน้เปน็กี่
คร้ังก็ตาม  กรณีคําจ๎างเหมาทําความสะอาดเดือนละ 6,000 บาท วงเงินตามสัญญาหรือ
ข๎อตกลงทั้งป ี72,000 บาท เปน็การจํายเงินได๎ตามมาตรา 40 (7) เงินได๎จากการรับเหมาที่
ผ๎ูรับเหมาต๎องลงทุนด๎วยการจัดหาสัมภาระในสํวนสําคัญนอกจากเคร่ืองมือ ต๎องหกัภาษี ณ ที่
จํายในอัตรา 1 % ทุกคร้ังที่มีการจํายเงิน

5 17-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 5

การจัดซ้ือเก๎าอี้เพื่อใช๎ในสํานกังาน วงเงิน 45,900 
บาท จะต๎องจัดซ้ือด๎วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-market) จากสินค๎าที่อยํูในระบบข๎อมูลสินค๎า 
(Electronic Catalog : e-catalog ) หรือไมํ

ใหดํ๎าเนนิการโดยวิธีตกลงราคา เนือ่งจากวงเงินไมํเกิน 500,000 บาท ตามหนงัสือดํวนที่สุด ที่
 กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

6 17-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 5

การจ๎างซํอมแซมประตูหอ๎งน้าํ ประตูบานเล่ือน
สํานกังาน หนา๎ตําง วงเงิน 9,900 บาท จะต๎องจัดทํา
แบบ ปร.4 และ ปร.5 หรือไมํ

ไมํต๎องจัดทําแบบ ปร.4 และ ปร.5 เนือ่งจากไมํใชํงานกํอสร๎าง หรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลคํา
สินทรัพย์

7 30-พ.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

การวําจ๎างสร๎างสนามหญ๎า (การถมดิน และปลูกหญ๎า) 
บนัทึกเปน็สินทรัพย์หรือไมํ

เปน็การจ๎างเหมาบริการไมํถือเปน็สินทรัพย์ เนือ่งจากวัตถุประสงค์ของการจ๎าง คือ การได๎มา
ของผลงาน 1 ชิ้น ตามคํานยิามในระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ข๎อ 5 
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8 15 มิย. 59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 5

ตามหนงัสือ ดํวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 462 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 การจัดซ้ือน้าํมัน
เชื้อเพลิงแตํละคร้ังใหห๎วัหนา๎เจ๎าหนา๎ที่พัสดุเปน็ผ๎ูลง
นามในใบส่ังจํายน้าํมันที่สถานบีริการน้าํมันเชื้อเพลิง
เปน็ผ๎ูจัดหาให.๎... ในกรณีที่สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่ 
ที่มีสาขาอยํูในท๎องที่ไกลๆ ไมํสะดวกที่จะนําใบส่ังจําย
มาใหห๎วัหนา๎เจ๎าหนา๎ที่พัสดุลงนามในใบส่ังจํายน้าํมัน
เชื้อเพลิง ในกรณีนีส้ามารถใหห๎วัหนา๎สาขาเปน็ผ๎ูส่ังจําย
น้าํมันได๎หรือไมํ

สามารถทําได๎ โดยจัดทําเปน็คําส่ังของสํานกังานสรรพสามิตพื้นที่แตํงต้ังผ๎ูมีอํานาจส่ังจํายน้าํมัน
เชื้อเพลิง โดยใหห๎วัหนา๎เจ๎าหนา๎ที่พัสดุเปน็ผ๎ูส่ังจํายน้าํมันเชื้อเพลิงในสํวนของสํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่ และหวัหนา๎สาขาเปน็ผ๎ูส่ังจํายน้าํมันเชื้อเพลิงในสํวนของสํานกังานสรรพสามิต
พื้นที่สาขา

9 17 มิย. 59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 4

สํานกังานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได๎จ๎างเหมาทําความ
สะอาด โดยจ๎างเหมาบคุคลธรรมดา

   กรณีที่ 1 สํานกังานสรรพสามิตภาคที่ 4 จ๎างนางทอง
เล่ือน ซ่ึงเปน็บคุคลธรรมดาทําความสะอาด แตํนางทอง
เล่ือนไมํสามารถปฏิบติังานได๎ จึงไปจ๎างนาง ก และนาง
 ข ปฏิบติังานแทน โดยที่สมุดลงเวลาปฏิบติังานเปน็
ลายมือชื่อของนาง ก และนาง ข และการจํายเงิน
สํานกังานได๎จํายเงินใหแ๎กํนางทองเล่ือน กรณีนีผิ้ด
ระเบยีบหรือไมํ

   กรณีที่ 1 การจ๎างในลักษณะนี้ไมํสามารถดําเนนิการได๎ ถือวําเปน็การจ๎างชํวง ตามประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์

   กรณีที่ 2 นางทองเล่ือนไปย่ืนซองสอบราคาจ๎าง
เหมาบคุคลธรรมดาในการจ๎างทําความสะอาดที่
สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธาน ีและนางทองเล่ือน
ชนะการสอบราคา นางทองเล่ือนสามารถทําสัญญาจ๎าง
เหมาทําความสะอาดทั้ง 2 แหงํได๎หรือไมํ

   กรณีที่ 2 ไมํสามารถปฏิบติังานทั้ง 2 แหงํได๎ในเวลาเดียวกัน แตํถ๎านางทองเล่ือนจดทะเบยีน
เปน็นติิบคุคล สามารถทําได๎
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   กรณีที่ 3 ในสัญญาจ๎างเหมาทําความสะอาดระบวํุา
ใหผ๎ู๎รับจ๎างจัดหาพนกังานที่มีความร๎ูความสามารถมี
ความประพฤติดีมาปฏิบติังานได๎ กรณีนีส้ามารถทําได๎
หรือไมํ

   กรณีที่ 3 สัญญาจ๎างเหมาทําความสะอาดไมํเปน็ไปตามที่ กวพ . กําหนด การจ๎างบคุคล
ธรรมดาผ๎ูรับจ๎างไมํสามารถจัดหาพนกังานที่มีความร๎ูความสามารถมีความประพฤติดีมา
ปฏิบติังานได๎

10 27-มิ.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
อํานาจเจริญ

สํานกังานจะดําเนนิการจ๎างพิมพ์ปา้ย และจ๎างถําย
เอกสารเพื่อใช๎ในงานการออกใบอนญุาต ตามระเบยีบ
พัสดุฯ เปน็งานจ๎างทําของหรืองานจัดซ้ือ

เปน็งานจ๎าง ตามระเบยีบพัสดุฯ ข๎อ 5 “การจ๎าง”  ใหห๎มายความรวมถึง การจ๎างทําของและ
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ และการจ๎างเหมาบริการ แตํไมํรวมถึงการจ๎าง
ลูกจ๎างของสํวนราชการตามระเบยีบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการ
ตามกฎหมายวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ การจ๎างที่ปรึกษา การจ๎างออกแบบและ
ควบคุมงาน และการจ๎างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์

11 ส.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
ชุมพร

กรณีหนวํยงานจัดซ้ือวัสดุสํานกังานจากบคุคลธรรมดา
วงเงิน 3,800 บาท ต๎องหกัภาษี ณ ที่จํายหรือไมํ

ไมํต๎องหกัภาษี ณ ที่จําย การหกัภาษี ณ ที่จํายสําหรับบคุคลธรรมดาจะหกัในกรณีที่ซ้ือหรือจ๎าง
วงเงินต้ังแตํ 10,000 บาทขึ้นไป หกั 1% ของมูลคําสินค๎าหรืองานจ๎างกํอนบวก VAT และกรณี
การหกัภาษี ณ ที่จําย กรณีเปน็นติิบคุคล จะหกัในกรณีที่ซ้ือหรือจ๎างวงเงินต้ังแตํ 500 บาทขึ้น
ไป หกั 1% ของมูลคําสินค๎าหรืองานจ๎างกํอนบวก VAT

12 8-ส.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
พัทลุง

การจ๎างซํอมรถยนต์ราชการต๎องติดอากรแสตมปห์รือไมํ การจ๎างซํอมรถยนต์ราชการใหป๎ดิอากรแสตมปบ์น ใบส่ังจ๎าง/สัญญาจ๎าง โดยปดิอากรแสตมป์
ตามจํานวนแหงํสินจ๎าง (มูลคําตามสัญญา/ใบส่ังจ๎างไมํรวม VAT) พันละบาท เศษของพันปดิอีก 
1 บาท และขีดครํอมเพื่อความบริบรูณ์ของตราสารตามพระราชบญัญัติใหใ๎ช๎บทบญัญัติแหงํ
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 อากรแสตมป์

13 7-ก.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 9

การสํงมอบงาน หากมีการสํงมอบงานเกินกําหนดเวลา 
ดังนี ้กําหนดสํงมอบวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เปน็วัน
อาทิตย์ และหนงัสือของบริษัทนดัสํงมอบวันที่ 22 
สิงหาคม 2559 แตํมีการสํงมอบจริงวันที่ 25 สิงหาคม
 2559  การนบัวันปรับจะนบัวันใดบา๎ง

การนบัวันปรับใหน๎บัจากวันครบกําหนดตามสัญญา/ข๎อตกลง จนถึงวันที่ผ๎ูขายหรือผ๎ูรับจ๎างสํง
มอบส่ิงของถูกต๎องครบถ๎วน หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา/ข๎อตกลง เปน็ไปตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการวําด๎วยการพัสดุกําหนด กรณีดังกลําวใหน๎บัวันปรับ เปน็ 4 วัน เร่ิมนบัต้ังแตํ 
22-25 สิงหาคม 2559
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14 8-ก.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 3

กรณีคํานวณคํา K และขอเพิ่มเงินคํากํอสร๎างจะต๎อง
ดําเนนิการอยํางไร

ใหป๎ฏิบติัตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานกํอสร๎าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช๎กับสัญญา
แบบปรับราคาได๎ ของสํานกังบประมาณ ข๎อ ก "4. การขอเงินเพิ่มคํางานกํอสร๎างตามสัญญา
แบบปรับราคาได๎นี ้เปน็หนา๎ที่ของผ๎ูรับจ๎างที่จะต๎องเรียกร๎องภายในกําหนด 90 วัน นบัต้ังแตํ
วันที่ผ๎ูรับจ๎างได๎สํงมอบงานงวดสุดท๎าย หากพ๎นกําหนดนีไ้ปแล๎วผ๎ูรับจ๎างไมํมีสิทธิที่จะเรียกร๎อง
เงินเพิ่มคํากํอสร๎างจากผ๎ูวําจ๎างได๎อีกตํอไป และในกรณีที่ผ๎ูวําจ๎างจะต๎องเรียกเงินคืนจากผ๎ูรับจ๎าง 
ใหผ๎ู๎วําจ๎างที่เปน็คํูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผ๎ูรับจ๎างโดยเร็ว หรือใหห๎กัคํางานของงวดตํอไปหรือ
ใหห๎กัเงินจากหลักประกันสัญญาแล๎วแตํกรณี" โดยใหน๎ําเงินสํวนเพิ่มนําสํงเปน็รายได๎แผํนดิน

15 19-ก.ย.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 9

ทุกคร้ังที่มีการจัดซ้ือจัดจ๎าง วิธีตกลงราคาต๎องทํา
รายงานการสืบราคาจากร๎านค๎า หลายร๎าน ทุกคร้ัง
หรือไมํ

กรณีซ้ือโดยวิธีตกลงราคา ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม ข๎อ 39 เมือ่ผ๎ูมีอํานาจเหน็ชอบใหดํ๎าเนนิการแล๎ว ใหเ๎จ๎าหนา๎ที่พัสดุติดตํอตกลงราคา 
กับผ๎ูขาย/ผ๎ูรับจ๎างโดยตรง โดยไมํได๎ระบวํุาจะต๎องสืบราคาจากผ๎ูขายหลายราย ซ่ึงการสืบราคา
อาจจะเปน็การควบคุมเพื่อใหไ๎ด๎ส่ิงของที่มีคุณภาพเทําเทียมกันและราคาตํ่าที่สุด
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เร่ืองอื่น ๆ (งานธุรการ)
1 5-ต.ค.-58 สํานกังาน

สรรพสามิตภาคที่ 8
ลูกจ๎างชั่วคราวมีสิทธิลาพักผํอนในปงีบประมาณ  10 
วัน และวันลาพักผํอนสะสม 10 วัน ในวันลาพักผํอน
สะสม ลูกจ๎างชั่วคราวมีสิทธิได๎รับคําจ๎างหรือไมํ

การลาพักผํอน ลูกจ๎างชั่วคราวมีสิทธิได๎รับคําจ๎างระหวํางการลาพักผํอนประจําป ี10 วันทําการ 
แตํในปแีรกต๎องปฏิบติังานมาแล๎ว ไมํนอ๎ยกวํา 6 เดือน จึงจะได๎รับสิทธิดังกลําว กรณีจ๎างตํอเนือ่ง
ในปถีัดไปสามารถสะสมวันลาพักผํอนได๎อีกปลีะไมํเกิน 10 วันทําการ แตํจะได๎รับคําจ๎างระหวําง
ลาพักผํอนประจําปเีพียง 10 วันทําการเทํานัน้ ตามระเบยีบวําด๎วยด๎วยการจํายคําจ๎างลูกจ๎าง
ของสํวนราชการ พ.ศ. 2526

2 2-พ.ย.-58 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
สกลนคร

ลูกจ๎างชั่วคราวลาบวชโครงการเฉลิมพระเกียรติมีสิทธิ
ลาได๎หรือไมํ  และในระหวํางลามีสิทธิได๎รับคําจ๎างหรือไมํ

สามารถลาได๎ ตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วยการลาของข๎าราชการ พ.ศ. 2555 โดย
อนโุลม ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0523/877 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2524 แตํไมํมีสิทธิได๎รับเงินคําจ๎าง ตามระเบยีบวําด๎วยการจํายคําจ๎างลูกจ๎างของสํวนราชการ 
พ.ศ. 2526 โดยลูกจ๎างชั่วคราวมีสิทธิได๎รับเงินคําจ๎างระหวํางวันลา ได๎แกํ การลาปว่ย  การลา
คลอดบตุร  การลาพักผํอน  การลาเข๎ารับการฝึกวิชาทหาร ทั้งนี ้จํานวนวันลาต๎องไมํเกินวันที่
กําหนดในระเบยีบฯ

3 12-ก.ค.-59 สํานกังาน
สรรพสามิตพื้นที่
พิจิตร

การลาพักผํอน ใช๎สมุดลาพักผํอนเปน็เลํมหรือใช๎เปน็
แบบฟอร์มกระดาษ A4 เปน็ใบ ๆ ใช๎แบบไหนในกรณี
ใดบา๎ง

ใช๎เปน็เลํม หรือใช๎เปน็แบบฟอร์มกระดาษ A4  ได๎ทุกกรณี แตํต๎องเปน็แบบฟอร์มที่กําหนดใน
ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวําด๎วยการลาของข๎าราชการ พ.ศ. 2555
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