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การเบิกค่าผ่านทางด่วนให้เบิกเป็น

ค่าใช้จ่ายอะไร และใช้บัญชีแยกประเภท
อะไร 

การเบิกค่าผ่านทางพิเศษ หรือค่าทางด่วน ให้เบิก
จากค่าใช้สอย โดยใช้ชื่อบัญชีค่าใช้สอยอ่ืน เลขบัญชี 
5104030299 ตามผังบัญชีมาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 
24 พ.ย. 2559 

การบันทึกบัญชี การรับเงิน
ภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีในระบบ 
GFMIS สามารถท าวันถัดไปได้หรือไม่ 
 

สามารถท าได้ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 
76 วรรคสอง ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลา
ปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นใน
ระบบในวันท าการถัดไป 

 
 

  
 

ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาบุตร  
มีรายการค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา
สามารถเบิกได้หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 

ให้ตรวจสอบประกาศจากสถานศึกษา หากมีรายการ
นี้เรียกเก็บในประกาศของสถานศึกษาสามารถเบิกได้  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 
257 ลว 28 มิถุนายน 2559 ประเภทและอัตราบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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ค่าลงทะเบียนซ ้า ระดับปริญญาตรี 

สามารถเบิกได้หรือไม่ 
จะเบิกได้ต้องเป็นเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษา

เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
หรือมหาวิทยาลัย โดยให้ตรวจสอบรายการจากประกาศ
ของสถานศึกษา ถ้าเป็นรายการที่เรียกเก็บจึงจะสามารถ
เบิกได้ แต่ถ้าไม่ได้ระบุจะไม่สามารถเบิกได้ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 

การเบิกค่ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในสามารถ
เบิกอะไรได้บ้าง 
 
 

หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชน สามารถเบิกได้ดังนี้  1) ค่าห้องและค่าอาหาร  
วันละไม่เกิน 1,000 บาท  2) ค่าอุปกรณ์ตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด  3) ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ  
เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ 
ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 ทั้งนี้ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ที่มีเลขประจ าตัวแพทย์ รับรองว่าจ าเป็นต้อง
รักษาพยาบาลเนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 
สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

 
การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก  

มีใบรับรองของแพทย์โดยระบุเหตุผลการ
ใช้ยานอกบัญชีหลักเพ่ีอใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายเป็น ข้อ 2 ซึ่งไม่ตรงกับ
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก้าหนด คือ 
A-F จะสามารถเบิกได้หรือไม่ 

การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จะต้องระบุ
เหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือใช้
ประกอบการเบิกจ่าย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 111 ลงวันที่ 24 กันยายน 
2555 โดยให้แพทย์ผู้ท าการรักษาระบุเหตุผล ดังนี้  

A  เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือแพ้ยาที่
สามารถใช้ได้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

B  ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมายแม้ว่าได้ใช้ยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติครบตามมาตรฐานการรักษาแล้ว  

C  ไม่มีกลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้ แต่ผู้ป่วย
มีความจ าเป็นในการใช้ยานี้ตามข้อบ่งใช้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนไว้
กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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 D  ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคที่ห้ามใช้ยาในบัญชีอย่าง

สมบูรณ์ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาในบัญชีร่วมกับยาอ่ืนที่
ผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

E  ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมีราคาแพงกว่า (ในเชิง
ความคุ้มค่า) 

F  ผู้ป่วยแสดงความจ านงต้องการ (เบิกไม่ได้)  
ในกรณีถ้าแพทย์ระบุเหตุผล ข้อ A B C D E จึงจะ

สามารถเบิกได้ ในการหารือถ้าแพทย์ใช้ตัวเลข 2 ไว้หน้า
ข้อ แต่เนื้อความหรือเนื้อหาเดียวกับเหตุผล A B C D E 
ดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถเบิกได้ 

 
การเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 

ข้าราชการจะต้องด าเนินการอย่างไร 
สามารถน าใบเสร็จจากโรงพยาบาลมาเบิก
กับต้นสังกัดได้หรือไม่ 

การเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้ท าระบบ
จ่ายตรงไว้กับโรงพยาบาล สามารถแจ้งโรงพยาบาล และ
เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ อีก 
กรณีไม่ได้ท าระบบจ่ายตรงหรือท าแต่ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์
ให้ท าเรื่องส่งตัวจากต้นสังกัดเพ่ือเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน  
กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการทั้ง 2 กรณี ไม่สามารถน า
ใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้ กรณีมีความจ าเป็นจะต้องน า
ใบเสร็จมาเบิกจะต้องขออนุมัติกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  

 
การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่านวด

และประคบสมุนไพรเพ่ือการบ าบัดรักษา
โรค ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง และต้องไม่เกิน 
3 ครั้งต่อสัปดาห์ กรณีข้อเท็จจริง นวดใน
วันพุธ-ศุกร์ของสัปดาห์นี้ และสัปดาห์
ต่อมานวดอีกครั้งในวันจันทร์-พุธ การ
นวดในวันจันทร์-พุธ ถามว่าในสัปดาห์
ต่อมาสามารถเบิกได้หรือไม่ การนับ
สัปดาห์ให้นับ 7 วันก่อนจึงจะเบิกได้
หรือไม่ 

 
 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 
0422.2/ว 447 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
ก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ค่านวดและประคบ
สมุนไพรเพ่ือการบ าบัดรักษาโรคไว้ครั้งละ 250 บาท ไม่
เกินวันละ 1 ครั้ง และต้องไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่ง 1 
สัปดาห์ หมายถึง     วันอาทิตย์-วันเสาร์ ดังนั้น การนวด
ในวันจันทร์-พุธ ของสัปดาห์ต่อมาจึงสามารถเบิกได้ 
เพราะเป็นคนละสัปดาห์กัน 
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 การท้าฟันที่คลินิกเอกชน สามารถ

น้ามาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ 
การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถเบิก

ค่ารักษาพยาบาลได้ เว้นแต่ เป็นไปตาม ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 
สถานพยาบาลเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 
เมษายน 2557 

 
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่

ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ในช่องเบิกได้ 
ต้องตรวจสอบอีกครั้งหรือไม่ 

 

ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องใน
หลักฐานการเบิกจ่ายทุกครั้ง เพ่ือให้เบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม
ระเบียบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  

  

กรณีข้าราชการรายหนึ่งได้รับค้าสั่ง
ให้รักษาการในต้าแหน่งนิติกรช้านาญการ
พิเศษ และเดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่
ต้าแหน่งที่รักษาการอยู่นั นส่วนราชการมี
บ้านพักประจ้าต้าแหน่งให้ ส่วนราชการ
จะต้องจัดบ้านพักให้ข้าราชการรายนั น
เมื่อใด จะต้องรอค้าสั่งให้เป็นนิติกร
ช้านาญการพิเศษก่อนหรือไม่ และสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้านจะหมดไปหรือไม่  

 

ส่วนราชการสามารถจัดบ้านพักให้กับข้าราชการราย
นั้น ได้ทันทีที่มาปฏิบัติราชการในต าแหน่งที่รักษาการ และ
ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 
"ทางราชการได้จัดที่พักให้อยู่แล้ว" 

 

ข้าราชการได้รับค้าสั่งย้ายมาปฏิบัติ
ราชการท้องที่ใหม่ (เดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน และได้เบิกค่าเช่าซื ออยู่ก่อนแล้ว 
โดยผ่อนช้าระค่าเช่าซื อกับธนาคาร เดือน
ละ 2,300 บาท) ข้าราชการรายนี มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน เดือนละ 3 ,000 บาท 
ดังนั น ในท้องที่ใหม่ข้าราชการรายนั น
สามารถเบิกค่าเช่าซื อได้ต่อหรือไม่ 
อย่างไร 

 
 
 

ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติงานท้องที่ใหม่ 
และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 7 มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ใน
กรณีนี้สามารถเบิกค่าเช่าซื้อต่อจากสิทธิที่เบิกมาก่อนได้
เท่ากับค่าผ่อนช าระรายเดือน (2 ,300 บาท) หรือ เลือก
เบิกค่าเช่าบ้านที่เช่าอยู่จริงในท้องที่ใหม่ไม่เกินอัตราที่
ข้าราชการรายนั้นมีสิทธิเบิกก็ได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่า
เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 14 - 18 
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ข้าราชการรายหนึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ A และมีคู่
สมรสปฏิบัติงานที่เดียวกัน ข้าราชการราย
นี้เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ต่อมาได้เลื่อน
ต าแหน่งและไปปฏิบัติงานที่จังหวัด  B  
ข้าราชการรายนี้เมื่อย้ายไปจังหวัด B จะ
สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ และคู่
สมรสรายนี้จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน
หลังเดิมที่เคยเบิกได้หรือไม่ 

1. ข้าราชการรายนี ย้ายโดยมีค้าสั่งให้เลื่อนต้าแหน่ง 
สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ และไม่มีข้อต้องห้ามไม่ให้เบิก
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. 2547 โดยสามารถเลือกเบิกค่าเช่าซื อบ้านจากที่
เดิม หรือเบิกค่าเช่าบ้านที่จังหวัด B ได้ 

2. คู่สมรสของข้าราชการรายนี้สามารถเบิกค่าเช่าชื้อ
บ้านหลังเดิมที่ข้าราชการรายนี้ขอเบิกอยู่ได้ หากบ้านหลัง
นั้นอยู่ท้องที่เดียวกับที่ปฏิบัติงาน และคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่ง       
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 
รวมถึงข้าราชการรายที่ย้ายเลือกเบิกค่าเช่าบ้านที่จังหวัดฺ   
B ไม่ได้เลือกเบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังเดิมต่อเนื่อง  

 
  

การเดินทางไปรับโล่เกษียณอายุ
ราชการ และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
หรือไม่ 

 

 

ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้  กรณี
ดังกล่าวเป็นเหตุส่วนตัวจึงไม่สามารถเบิกได้      

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 13 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ การเดินทางไป
ปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติ
ราชการปกติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่
ปฏิบัติราชการโดยปกติ หมายความว่า เป็นการเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามปกติของ
ข้าราชการหรือส่วนราชการโดยตรงนอกที่ตั้งส านักงาน 
กรณีดังกล่าวเป็นเหตุส่วนตัวจึงไม่สามารถเบิกได้  

 
การเบิกค่าเช่าที่พัก กรณีเดินทาง

ไปสอบเลื่อนระดับช านาญการพิเศษ  
กรมสรรพสามิตได้แจ้งในหนังสือขอความ
ร่วมมือให้เบิกแบบจ่ายจริง กรณีพักเดี่ยว
สามารถเบิกแบบจ่ายจริงได้อัตราเท่าใด 
จะต้องเบิกในอัตราค่าเช่าที่พักคู่ หรือไม่  

 
 

การเบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง ระดับช านาญการ 
กรณีพักเดี่ยวเบิกได้ตามที่จ่ายจริงในใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่
เกินอัตรา 1,500 บาท หากเดินทางไปราชการครั้ง
เดียวกัน สถานที่เดียวเพ่ือความประหยัดให้พิจารณาพักคู่
ก่อน หากมีเหตุไม่สามารถพักคู่ได้จึงให้พักเดี่ยว
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การสอบเจ้าหน้าที ่อาว ุโส  สอบที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้าราชการ
ที่เดินทางไปสอบได้เดินทางเข้าพักในหา
ว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ จ ่ายค ่าพาหนะ
รับจ้างจากหมอชิตไปที่พักในหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และจ่ายค่าพาหนะรับจ้างจาก
ที ่พ ัก ไ ป ส ถ า น ที ่ส อ บ ใ น ห า ว ิท ย า ล ัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับที่
พัก กรณีนี สามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ได้หรือไม่ 

 
 

ผู้เข้าสอบสามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างจากหมอชิต
ไปที่พักในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ แต่ไม่สามารถเบิก
ค่าพาหนะรับจ้างจากที่พักไปสถานที่สอบได้ ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 22 

 

ขออนุมัติเดินทางไปราชการอบรม 
และสอบสัมภาษณ์ต่อเนื่องกัน แต่มีวันว่าง
ที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการก่อนสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการ สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางได้หรือไม่ (อบรมวันที่ 
4-7 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 12   โดย
ขออนุมัติเดินทาง ออกจากบ้านพักวันที่ 3 
กลับถึงบ้านพักวันที่ 13) 

 
 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ หากหัวหน้าส่วน
ราชการอนุมัติให้เดินทางไปราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้ ยกเว้น กรณีหยุดปฏิบัติราชการโดยไม่มี
เหตุอันควร ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  
การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มี
เหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับ
ระยะเวลาที่หยุดนั้น กรณีที่สอบถามมีการหยุดปฏิบัติ
ราชการในวันที่ 8-11 จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการดังกล่าวได้ ซึ่งการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันที่เดิน
ทางออกจากบ้านพักจนถึงเวลาสิ้นสุดการอบรม  ช่วงที่ 2 
เวลาที่เริ่มปฏิบัติราชการ (สอบสัมภาษณ์) จนถึงเวลาที่
เดินทางกลับถึงบ้านพัก 
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การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต

จังหวัด ก้าหนดอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายไว้
หรือไม่ 

 
 
 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่าง
สถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทาง  หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้
ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกได้ใน
อัตราที่ก าหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550  
1) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ 
กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้าม
เขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง 
ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท    
2) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 
(1) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 
500 บาท 

การเดินทางกลับภูมิล าเนาของ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าขนย้ายได้
หรือไม่ 

 
 

การเดินทางกลับภูมิล าเนา ของข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และค่าขนย้ายได้ตามพระราชกฤษฎีกา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 42 และ 43 จะเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของ
ส่วนตัวเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้
นั้น ตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับ ชั้นหรือยศครั้ง
สุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง โดยการเดินทาง
และการขนย้ายสิ่งของตามมาตรานี้ให้กระท าภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันออกจากราชการ เลิกจ้าง หรือ
ตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  

กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือจัด
ฝึกอบรม ต้องใช้รถยนต์ราชการจ านวน 3 
คัน ได้ขออนุมัติเดินทางเรียบร้อยแล้ว แต่
ก่อนเดินทางพนักงานขับรถยนต์ลาป่วย 
ไม่สามารถขับรถได้ ถ้าจะให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานขับ
รถยนต์ขับแทนได้หรือไม่ 

กรณีไม่มีคนขับรถ และมีความจ าเป็นต้องให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานขับรถยนต์ขับแทน ให้
หัวหน้าส่วนราชการจัดท ามอบหมายหน้าที่ให้บุคคลนั้น
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือท าหน้าที่ขับรถยนต์เป็นครั้ง
คราว
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กรณีอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไป

ราชการฝึกอบรมที่ กทม. ก าหนดการ
อบรม วันจันทร์-วันศุกร์ เดินทางโดย
รถไฟ ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ พักค้างคืน
ที่บ้านพักของตนเองที่ กทม. และเดินทาง
กลับมาท างานต่างจังหวัดวันจันทร์ โดยขอ
อนุมัติเดินทางครอบคลุมถึงวันจันทร์ ค่า
พาหนะรับจ้างจากสถานที่อบรมถึง
บ้านพักใน กทม. ค่าพาหนะรับจ้างจาก
บ้านพักใน กทม. ถึงสถานีรถไฟ และค่า
โดยสารรถไฟจาก กทม. ถึงต่างจังหวัด 
สามารถเบิกได้หรือไม่ 

สามารถเบิกค่าโดยสารรถไฟจาก กทม. ถึง
ต่างจังหวัดได้ โดยค่าพาหนะรับจ้างจากสถานที่อบรมถึง
บ้านพักใน กทม. และค่าพาหนะรับจ้างจากบ้านพักใน 
กทม. ถึงสถานีรถไฟไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากการ
เดินทางดังกล่าวไม่เป็นเหตุที่เกิดจากการเดินทางไป
ราชการ เป็นการเดินทางเพื่อภารกิจส่วนตัวของ
ข้าราชการรายนั้น 

 
 

การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด 
ขออนุมัติเดินทางไปวันที่ 1-5 โดยมีการ
พักแรม  แต่มีข้าราชการที่ติดภารกิจต้อง
เดินทางกลับมาก่อนในวันที่  4 ข้าราชการ
รายนั้นจะสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างไร  
หากระยะเวลานับแล้ววันที่เดินทางกลับ
ไม่เต็มวัน แต่เกิน 6 ชั่วโมง จะสามารถ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวันได้หรือไม่

หากมีภารกิจต้องเดินทางกลับก่อนให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้
ตั้งแต่วันแรกที่ออกจากบ้านพัก/ส านักงาน จนถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติ
ราชการ ณ วันที่เดินทางกลับ หากไม่เต็มวัน มีเศษจ านวนชั่วโมง
เกิน 12 ชั่วโมง ให้เบิกได้ 1 วัน หากไม่ถึง 12 ชั่วโมง ไม่สามารถ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันที่เดินทางกลับได้ ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 มาตรา 16 ...เวลาเดินทางไปราชการใน
กรณีที่มีการพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่
ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
นั้นนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน ... ดังนั้น ในการเดินทาง
ไปพักแรม ในวันสุดท้ายจึงไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวันได้

กรมสรรพสามิตได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นข้าราชการจากมหาวิทยาลัย ใน
จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาร่วมเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการ กรมสรรพสามิตสามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้กับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้หรือไม่ 

สามารถเบิกได้ ตามค านิยามในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 "ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...  โดยสามารถเบิกได้ตาม
มาตรา 7 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้าง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่า

พาหนะรับจ้าง กรณีเดินทางไปราชการ
จะต้องระบุในช่องหมายเหตุว่าพร้อม
สัมภาระหรือไม่ 

การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้พาหนะประจ า
ทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มี
ยานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว
เพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทาง
ไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไว้ในหลักฐาน
การขอเบิกค่าพาหนะนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 มาตรา 
22 ดังนั้น กรณีเดินทางโดยพาหนะรับจ้าง ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินจะต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น โดยอาจจะ
เป็นการเดินทางพร้อมสัมภาระ หรือเหตุผลอ่ืนที่จ าเป็นใน
การใช้พาหนะรับจ้างได้ 

 
การออกตรวจปราบปราม สามารถ

เบิกค่าเบี ยเลี ยงให้คนขับรถในฐานะ
เจ้าหน้าที่ตรวจปราบปรามได้หรือไม่ 

สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้คนขับรถในวันที่ปฏิบัติ
หน้าที่ขับรถ เพื่อออกตรวจได้ แต่ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ ย
เลี้ยงให้ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจปราบปรามได้ เนื่องจาก
ภารกิจงานของพนักงานขับรถยนต์ไม่ได้มีหน้าที่ในการ
ปราบปราม เว้นแต่ จะมอบหมายเป็นครั้งคราวกรณี
เจ้าหน้าที่ตรวจปราบปรามไม่เพียงพอ 

 
ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินสามารถเบิก

ได้หรือไม่ 
ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินสามารถเบิกได้ หากสาเหตุ

เนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ว.40842 ลงวันที่ 
31 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกค่าธรรมเนียมใน
การคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ  

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ มีค้าสั่งให้ออก
ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปราม ตั งแต่
เวลา 06.00 - 20.00 น. แต่ในวัน
ดังกล่าวได้กลับมาส้านักงานเพ่ือปิดบัญชี
ในเวลา 15.30 - 16.30 น. จะสามารถ
เบิกเงินค่าเบี ยเลี ยงได้หรือไม่ และเมื่อเสร็จ
สิ นการปิดบัญชีแล้ว จะออกตรวจได้หรือไม่ 

สามารถเบิกค่าเบี ยเลี ยงได้ตั งแต่เวลา 06.00 - 
15.29 น. ซึ่งถือว่าออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตาม
ค้าสั่ง  

หากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ได้รับค้าสั่งแต่งตั งให้เป็น
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน สามารถลงนามในรายงาน
เงินคงเหลือประจ้าวันได้ เนื่องจากมีการตรวจนับเงินในวัน
ดังกล่าวจริง 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บคนดังกล่าวตาม 
สามารถลงชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ้าวันได้หรือไม่ 
 

 





10 | 24 

 

  
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงสายตรวจ

ปราบปราม พนักงานขับรถยนต์เป็น
พนักงานราชการ เขียนเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทาง ในแบบ 8708 ต้องระบุรายชื่อ 
ผู้ร่วมเดินทางออกตรวจร่วมกับสายตรวจ
ด้วยหรือไม่ 

การเขียนเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในแบบ 8708 กรณี
เดินทางเป็นหมู่คณะ ให้เขียนเลขที่หนังสือ และรายชื่อผู้
ร่วมเดินทางด้วย เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่า
เบี ยเลี ยง 

  
ข้าราชการรายหนึ่งเบิกค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ
ปกติ ช่วงเวลา 00.01-08.30 น. จ านวน 4 
ชั่วโมง และ 16.30-20.30 น. จ านวน 4 
ชั่วโมง ในวันเดียวกันได้หรือไม่ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๗ การ
เบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราในวันท า
การ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละสี่ชั่วโมงในอัตรา
ชั่วโมงละห้าสิบบาท กรณีข้าราชการรายดังกล่าวได้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และเบิกค่าตอบแทนในวันเดียวกัน จ านวน 
8 ชั่วโมง นั้นไม่ได้ 

 
การเปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว และ

แต่งตั งคณะกรรมการคุมสอบ สามารถ
เบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ อัตราเท่าใด  

คณะกรรมการคุมสอบสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 40 ลงวันที่ 23 
พฤษภาคม 2549 บัญชีหมายเลข 2 เงินค่าตอบแทน
กรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล การทดสอบ
การปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ 

ข้อ 4 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือเจ้าหน้าที่
ด้าเนินการสอบ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน ดังนี  

   4.1 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในวันท าการ
ปกติ ไม่เกิน 100 บาทต่อวัน 

   4.2 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในวันท าการ
ปกติ ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

   4.3 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ใน
วันหยุดราชการ ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

   4.4 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ใน
วันหยุดราชการ ไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 
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การจ่ายค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สามารถเบิกได้ในอัตราใด 
และผู้จัดอบรมขอแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ โดย
มีการจ่ายเงินล่วงหน้า สามารถ
ด้าเนินการได้หรือไม่ 

 
 

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ดังนั้น การขอแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ 
เป็นความประสงค์ที่หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 
ก็สามารถจะด าเนินการได้ 

การเบิกค่าอาหารในการจัดอบรม
ข้าราชการ (การฝึกอบรมประเภท ข) ใน
สถานที่เอกชนสามารถเบิกได้ในอัตรา
เท่าใด 

ค่าอาหารในการฝึกอบรมให้ใช้อัตราตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 จัดอาหารครบ
ทุกมื้อ เบิกได้ไม่เกิน 950 บาท จัดไม่ครบทุกมื้อเบิกได้ไม่
เกิน 700 บาท 

กรณีจัดอบรมการใช้อาวุธปืน ใช้
โรงนอนในค่ายทหารเป็นสถานที่พัก 
สามารถใช้ใบส าคัญรับเงินแทน
ใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ และนายทหาร
ผู้รับผิดชอบโรงนอนลงลายมือชื่อเป็นผู้รับ
เงินในใบส าคัญรับเงินได้หรือไม่ 

สามารถใช้ใบส าคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินได้ ในการรับ
เงินของนายทหารดังกล่าว ให้แนบหนังสือมอบฉันทะ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าข้าราชการ
แนบกับเอกสารหลักฐานการรับเงินของหน่วยงาน เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับเงินของส่วน
ราชการ 

 
 

การซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่
ไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช จะต้องจัดท าเป็น
โครงการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2559 หรือไม่ 

การซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ส าหรับหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระ
บรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพ่ือให้
ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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กรณีเช่าส านักงาน และใบเสร็จ

สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
ประปา เป็นชื่อของผู้ให้เช่า โดยได้ระบุใน
สัญญาว่าผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
สามารถน าใบเสร็จนั้นมาเบิกได้หรือไม่ 

สามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกเป็นค่า
สาธารณูปโภค ได้ โดยแนบสัญญาเช่าที่มีข้อตกลงเป็น
หลักฐานในการเบิกด้วย 

กรณีกรมจะต้องจ่ายเงินเพ่ือชดใช้
ค่าเสียหาย เพ่ือเป็นดอกเบี้ยให้กับ
ผู้ประกอบการในการเสียภาษีไว้เกินที่
จะต้องเสีย ให้ใช้ระเบียบตัวใดในการ
อ้างอิงการจ่ายเงิน 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553  ข้อ 16 
ของระเบียบ ฯ 

 

การจัดสถานที่สอบคัดเลือก
พนักงานราชการ ใช้ระเบียบใด 
 

1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553  

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553  

 
 

การจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551  ข้อ 25 การขอเบิกเงินของสวน
ราชการส าหรับค่าไฟฟ้า ค่าประปา       
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรง  
หากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินไปก่อนแล้วน า
ใบเสร็จรับเงินมาเบิกสามารถท าได้หรือไม่ 
และจะต้องด าเนินการอย่างไร 

กรณีเบิกค่าสาธารณูปโภคจะต้องจ่ายตรงตาม
ระเบียบฯ  

ข้อ 25 ยกเว้น มีการจ่ายค่าสาธารณูปโภค กรณีมี
เงินสมทบจากข้าราชการหรือบุคคล ให้จ่ายผ่านส่วน
ราชการได้ โดยให้ส่วนราชการขอเบิกเงินส าหรับกรณี
ดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการน าเงินไปจ่าย
ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 92  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 

กรณีเจ้าหน้าที่จ่ายเงินไปก่อนล่วงหน้า และน ามาเบิก
ไม่สามารถด าเนินการได้ หากจะด าเนินการให้ท าข้อตกลง
กับกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป  
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การโอนสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอ่ืน

รับช้าระเงินแทน สามารถโอนสิทธิให้กับ
บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ 

การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน ค่าจ้างท าของและค่าเช่า
ทรัพย์สินของส่วนราชการ เจ้าหนี้สามารถโอนสิทธิ
เรียกร้องในเงินดังกล่าวไปให้แก่บุคคลอ่ืนได้ ซึ่งส่วน
ราชการจะจ่ายเงินให้ผู้ที่เจ้าหนี้แจ้งความประสงค์ใน
หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยจะเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0526.5/ ว 110 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 

 
 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองราชการ 

ได้ส่งชดใช้ใบส าคัญเงินยืมทดรองราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางมาสอบที่กรม
สรรพสามิต เจ้าหน้าที่การเงินรับหลักฐาน
การชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว ต่อมา
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะยืมเงินทดรอง
ราชการเพ่ือเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ได้
หรือไม่ 
 

เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวสามารถยืมเงินทดรองราชการ
ได้ เนื่องจากได้ชดใช้หลักฐานการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 54 การอนุมัติ
ให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
ให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็นและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินครั้ง
ใหม่ หากผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมครั้งเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

  

กรณีมีการติดตั้งกล้อง CCTV และ
มีค่าติดตั้งเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  
ต้องน ามาเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือไม่

ค่าติดตั้งจะต้องน าค่าติดตั้งมาค านวณเป็นต้นทุนของ
สินทรัพย์ที่ซื้อโดยเฉลี่ยในสินทรัพย์ทุกตัว โดยต้นทุนของ
สินทรัพย์ที่ซื้อจะประกอบด้วย 

1.1 ราคาซื้อตามใบก ากับสินค้าภายหลังหักส่วนลดแล้ว 
ถ้าเป็นการซื้อเงินผ่อนให้ใช้ราคาเงินสดของสินทรัพย์โดยไม่รวม
ดอกเบี้ยของการผ่อนส่ง 
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 1.2 ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ 
เพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
เช่น ค่าขนส่งและการเก็บรักษา ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ค่า
ปรับปรุงสถานที่เพ่ือติดตั้ง ค่าทดลองเครื่องจักรก่อนใช้งาน ค่า
นายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีน าเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น 

1.3 ต้นทุนโดยประมาณส าหรับการรื้อ การขนย้าย และ
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของ
กิจการที่เกิดข้ึนเมื่อได้สินทรัพย์มา 

 
พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ติด

บนส านักงาน มีมูลค่าเกิน 5 ,000 บาท 
เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ 

เป็นครุภัณฑ์ เนื่องจาก เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน มีลักษณะคงทน และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี 
โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 
ตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ถาวร 

 
การจ้างเหมาท าความสะอาดด้วยวิธี

ตกลงราคาจะต้องมีการเรียกหลักประกัน
สัญญาหรือไม่ 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาจะต้องพิจารณา
ดังนี้ 1) หากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ท าเป็นข้อตกลง
เป็นหนังสือหรือใบสั่งจ้าง ตามข้อ 133 (1) กรณีนี้ไม่ต้อง
มีหลักประกันสัญญา 2) กรณีหน่วยงานเห็นว่า การท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งจ้างอาจจะไม่รัดกุม จะท า
เป็นสัญญาตามตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. ก าหนด ก็ได้ แต่
จะต้องมีหลักประกันสัญญา 

 
การจ้างก่อสร้างส านักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่ โดยผู้รับจ้างท าสัญญากับส านักงาน
สรรพสามิตภาค กรณีท่ีผู้รับจ้างมาวาง
หลักประกันสัญญาเป็นเงินสดจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินในนามหน่วยงานใด และวาง
หลักประกันกับหน่วยงานใด 

การวางหลักประกันสัญญา จะต้องวางหลักประกัน
กับผู้ว่าจ้าง (ส านักงานสรรพสามิตภาค) และออก
ใบเสร็จรับเงินในนามส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เนื่องจาก
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องจัดท า
ประกาศผู้ชนะการประมูลหรือไม่

การซื้อโดยวิธีพิเศษเป็นการคัดเลือกผู้ขายตาม
เงื่อนไขในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 ข้อ 57 จึงไม่มีการแข่งขัน และไม่ต้อง
ประกาศผู้ชนะการประมูล 
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การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ หนังสือขอ
เชิญยื่นซอง จะต้องออกโดยประธาน
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาราคา 
หรือออกโดยส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 

หนังสือเชิญให้มายื่นซองให้จัดท าโดยประธาน
คณะกรรมการพิจารณาราคา 

การส่งมอบงานล่าช้ากรณีที่เกิด
ค่าปรับ และสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว โดย
ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาแต่ยังพิจารณาไม่
สิ้นสุด จะสามารถเบิกจ่ายค่างวดงานและ
หักค่าปรับได้หรือไม่ 

ให้ตรวจสอบสัญญาการจ้าง ถ้าระบุว่าคิดค่าปรับเมื่อ
สิ้นสุดสัญญา เมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้ว ให้หักค่าปรับในการ
จ่ายค่างวดงานได้ทันที ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ส าหรับ
การพิจารณาขยายเวลา จะเป็นการพิจารณาลดค่าปรับ
แทน

การจัดซื้อและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นครุภัณฑ์ หรือไม่

ให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของหม้อแปลงไฟฟ้าว่าเป็น
กรรมสิทธิ์ของใคร ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการจึงจะ
เป็นครุภัณฑ์ แต่ถ้ากรรมสิทธิ์เป็นของการไฟฟ้าไม่ใช่
ครุภัณฑ์เป็นการจ้างเหมาบริการภายนอก  

 
กรณีจ้างเหมาบริการท้าความสะอาด 

และผู้รับจ้างออกระหว่างเดือน และได้
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวันที่ 11 พ.ค.60 
การจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เมื่อสิ น
เดือนจะค้านวณเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างราย
ใหม่เป็นจ้านวนกี่วัน โดยการจ่ายเงิน
จะต้องจ่ายในวันหยุดราชการด้วยหรือไม่ 

 

การจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน แต่ปฏิบัติงานไม่เต็ม
เดือน ระเบียบพัสดุไม่ได้ก าหนดไว้ ว่าการจ่ายเงินจะต้อง
จ่ายรวมวันหยุดหรือไม่ เป็นการบริหารงานภายใน ซึ่งการ
จ่ายค่าจ้างจะต้องไม่ท าให้ผู้รับจ้างเสียเปรียบ โดยกรณีถ้า
จ่ายค่าจ้างไม่เต็มเดือนให้ค านวณค่าจ้างต่อวัน และน ามา
คูณจ านวนวันที่ปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องหักวันหยุดราชการ  

การอนุมัติให้ขยายระยะเวลา 
ภายหลังจากสิ นสุดสัญญาแล้วสามารถท้า
ได้หรือไม่ และหากมีการหักค่าปรับหลัง
สิ นสุดสัญญาไปแล้วในการส่งมอบงานหลัง
สิ นสุดสัญญา และผู้รับจ้างยังปฏิบัติงาน
ต่อโดยการส่งมอบงานยังไม่แล้วเสร็จตาม
สัญญา จะด้าเนินการอย่างไร 

การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาภายหลังสิ้นสุดสัญญา ให้น า
จ านวนวันที่พิจารณาขยาย เป็นการลดค่าปรับที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา กรณีมีการหักค่าปรับไปแล้วแต่ผู้รับ
จ้างยังมีการปฏิบัติงานต่อเนื่องและการส่งมอบงานยังไม่แล้ว
เสร็จตามสัญญา ให้พิจารณาลดค่าปรับจากจ านวนวันที่ยังไม่ได้
ส่งมอบงานที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับ หากวันที่อนุมัติให้
ขยายมากกว่าวันที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับในการส่งมอบ
งานจนแล้วเสร็จ ให้ผู้ว่าจ้างถอนคืนค่าปรับที่ได้น าส่งเป็นรายได้
แผ่นดินแล้วมาเพ่ือจ่ายคืนผู้รับจ้าง 
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การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาท้าความ
สะอาด โดยการเบิกเงินเพ่ือจ่ายตาม
สัญญาจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้าง
บุคคลธรรมดา ไม่ต้องสร้างข้อมูลหลัก
ผู้ขายและไม่ต้องจัดท้าใบสั่งซื อสั่งจ้าง โดย
ให้เบิกตามแบบ ขบ.02 เพ่ือให้ส่วน
ราชการน้าเงินไปจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
โดยตรง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนทึ่สุด ที่ กค 0409.3/ว 33 ลงวันที่ 
2 พ.ค.49 และสามารถท้าการขอเบิกได้
ตั งแต่วันที่ 15 ของเดือน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทึ่สุด ที่ กค 0409.3/
ว 78 ลงวันที่ 27 ก.ย.49 ในกรณีดังกล่าว
หากมกีารวางขอเบิกเงินไปแล้ว แต่ผู้รับจ้าง
ผิดสัญญามีการหยุดงานในเดือนนั น จะต้อง
ท้าอย่างไร 

 

การวางเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือน แต่ยังไม่ได้
จ่ายเงิน ดังนั้น เมื่อสิ้นเดือนต้องมีการตรวจรับงานตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
ก่อนจะจ่ายเงิน และเมื่อพบว่าผู้รับจ้างหยุดงานซึ่งผิด
สัญญาจะต้องหักเงินตามที่ก าหนดในสัญญาจะต้อง
ด าเนินการเบิกเกินส่งคืนเงินในระบบ 

 

ส้านักงานมีการตรวจนับวัสดุ 
ประจ้าปี และแต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีวัสดุช้ารุด 
เสื่อมสภาพ ปรากฎว่า เครื่องท้าน ้าเย็นใช้
มาหลายปีแล้ว ช้ารุด จึงขอโอนเงินจาก
กรม เพ่ือซื อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 
กรณีนี ต้องตั งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงอีกหรือไม่ 
 

     ไม่ต้องตั งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีก เนื่องจากมีการ
แต่งตั งแล้วเมื่อตอนสิ นปีงบประมาณ ส้านักงานสามารถ
ด้าเนินการจัดซื อได้ตามปกติ 

 

การจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิงเพ่ือใช้ในส่วน
ราชการจะต้องจัดท้าอนุมัติซื อทุกเดือนหรือไม่ 

ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 462 ลงวนัที่ 
28 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื อน ้ามัน
เชื อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิงเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
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 ข้อ 2 (1.1) การจัดท้ารายงานขอซื อน ้ามันเชื อเพลิง ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้ารายงานขอซื อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ตามนัยระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 ในวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท โดยให้ถือว่ารายงานขอซื อดังกล่าวเป็น
รายงานขอซื อน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับการจัดซื อในแต่ละครั ง 
ตลอดระยะเวลาการจัดซื อ เมื่อการจัดซื อน ้ามันเชื อเพลงมี
วงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบ 100,000 บาท จึงให้
เจ้าหน้าที่จัดท้ารายงานขอซื อฉบับใหม่ 

ข้อ 2 (1.2) การด้าเนินการจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิง 
(1.2.1) กรณีซื อจากสถานบริการน ้ามันเชื อเพลิงที่ให้เครดิตแก่
ส่วนราชการ การจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิงแต่ละครั ง ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน ้ามันที่สถานีน ้ามัน
เชื อเพลิงเป็นผู้จัดหาให้ โดยกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเภท ปริมาณ และราคาน ้ามันที่สั่งซื อ อาจเว้นรายละเอียด
ดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ 2 (1.3) การจัดท้าทะเบียนคุม ในการจัดซื อน ้ามัน
เชื อเพลิงตามข้อ (1.2) แต่ละครั ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึก
รายงานในทะเบียนควบคุมการจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิงตามแบบที่
ก้าหนด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการก้าหนดดูแลให้มีการจัดท้า
ทะเบียนควบคุมจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิงให้เป็นไปโดยถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบการจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิง 

 
กรณีท่ีหน่วยงานจ้างเหมาบริการ

บุคลากรมาปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 
2559 และจะจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
2560 จะสามารถจ้างต่อเนื่อง ตั งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2559 เลยได้หรือไม่ (วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ตรงกับวันเสาร์) สัญญาจ้าง
ลงวันที่ 3 ต.ค.แต่มีผลย้อนหลังไปเริ่มวันที่ 1 
ต.ค. ตามหนังสือ กค (กวพ) 0408.4/ว
351 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2548 ได้หรือไม่ 

 

ได้ หน่วยงานต้องมีการจัดท้ารายงานขอซื อขอจ้างภายใน
เดือนกันยายนและปฏิบัติตามหนังสือ กค (กวพ) 0408.4/ว
351 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2548 สัญญาจะมีผลตั งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 
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การใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 
รถยนต์ที่ใช้ออกตรวจราชการสามารถใช้
บัตรเติมน้ ามันรถราชการได้หรือไม่ 

 

รถยนต์ที่ใช้ออกตรวจราชการไม่สามารถใช้บัตรเติม
น้ ามันราชการได้ กล่าวคือหากการเดินทางโดยอนุมัติ
เดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์เพ่ือการออกตรวจจะอยู่
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 แต่หากเป็นการออก
ตรวจราชการในลักษณะไปเช้า-เย็นกลับ ไม่พักค้างคืน ไม่
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนราชการสามารถใช้หลักเกณฑ์การใช้
บัตรเติมน้ ามันรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ ามัน
รถราชการ ข้อ 5 ให้ใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ ส าหรับ
รายการค่าน้ ามันรถราชการประจ าในส านักงาน ซึ่งไม่
รวมถึงรายการค่าน้ ามันรถราชการที่เกิดจากการเดินทาง
ไปราชการ 

 
การจ้างเหมาท าความสะอาดต้องหัก 

ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ 
การจ้างเหมาท าความสะอาดส่วนราชการต้องหักภาษี 

ณ ที่จ่ายไว้ 1 % การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการ
เป็นผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา การ
ค านวณหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นไปตามมาตรา 50 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จะหักในกรณีที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่จ่าย
ตามสัญญาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะ
ได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 ,000 บาทก็ตาม ให้
ค านวณหักไว้ 1% ของยอดเงินได้พึงประเมิน ส่วนเงินได้
ในการประกวดหรือแข่งขันให้ค านวณหักตามอัตราภาษี
เงินได้ 

 
การขออนุญาตให้ใช้รถราชการ 

หัวหน้าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
สามารถอนุญาตใช้รถราชการได้หรือไม่ 

สามารถอนุญาตใช้รถราชการได้ ตามระเบียบกรม
สรรพสามิตว่าด้วยการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ. 2553 ข้อ 8 
ผู้มีอ านาจสั่งให้ใช้รถส่วนกลาง  (4) นักวิชาการสรรพสามิต
หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีอ านาจสั่งใช้รถ
ที่ได้รับอนุมัติให้น าไปใช้ประจ าหน่วยงานของตน เพ่ือ
ภารกิจของหน่วยงานได้ตามเหตุผลและความเหมาะสม  
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ผู้บังคับบัญชาที่ต้องลงนามใน
เอกสารการเบิกจ่ายตามหนังสือเวียน  
ตามหนังสือกรมสรรพสามิต  
ที่ กค 0617/ ว 1276 ลงวนัที่ 31 
ตุลาคม 2559 จะต้องเป็นต้าแหน่ง
สรรพสามิตพื นที่ใช่หรือไม่ 

 

การลงลายมือชื่อตรวจสอบ รับรองของผู้บังคับบัญชา 
ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0617/ว 1276 ลงวนัที่ 
31 ตุลาคม 2559 เพ่ือเป็นการยืนยันว่าได้สอบทานการเบิก
ของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าได้ปฏิบัติงานจริงในวันที่ขอเบิก ดังนั้น 
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ระดับหัวหน้าฝ่ายที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้เบิก 

การประทับตราจ่ายเงินแล้ว  
ในหลักฐานการจ่ายเงินที่กล่าวไว้ใน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บ
รักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 หมายถึงเอกสารอะไรบ้าง 

 

หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง เอกสารประกอบการ
จ่ายเงินที่ได้รับมาเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ของข้าราชการ/ลูกจ้าง ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ใบค่าผ่านทางด่วน เป็นต้น 

กรณีสรรพสามิตภาคเกษียณอายุ
ราชการ และมีก้าหนดการลาพักผ่อนตั งแต่
วันที่ 13 ก.ย.2560 เป็นต้นไป หลังจาก
กลับจากไปราชการในวันที่ 11 - 12 ก.ย. 
2560 ซึ่งสรรพสามิตภาคจะส่งมอบงาน
พร้อมสิ่งของให้กับผู้รักษาการแทน ตั งแต่
วันที่ 8 ก.ย. 2560  ได้หรือไม่ 

 

สามารถส่งมอบงานและสิ่งของให้กับผู้รักษาการแทนได้ 
ตามหลักการมอบอ านาจของกรมสรรพสามิต  

ลูกจ้างชั่วคราว เริ่มท้างานวันที่ 17 
ต.ค. 59 ได้ขอลาคลอดบุตรตั งแต่วันที่ 
26 เม.ย. - 8 มิ.ย. 60 และเจ้าหน้าที่
การเงินได้จ่ายค่าจ้างระหว่างการลาให้ไม่
เกิน 45 วัน ต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าลูกจ้าง
คนดังกล่าวปฏิบัติงานยังไม่ครบ 7 เดือน 
ดังนั น เจ้าหน้าที่จะต้องเรียกเงินคืนจาก
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ้านวนเงินทั งหมดหรือ
เรียกคืน 22 วัน (วันที่ 26 เม.ย. - 17 
พ.ค. 60) 

 

ต้องเรียกเงินคืนจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมด  เนื่องจากยังปฏิบัติงานไม่ครบ 7 เดือน จึงไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา ตามระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2539 ข้อ 21 วรรคสอง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้าง
ไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรปีหนึ่ง
ไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วน
ราชการไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานใน
ปีแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดั งกล่าว 





20 | 24 

 

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็นปีแรก 
ลาป่วยตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พ.ค. 60  
มีใบรับรองแพทย์ มาท างานในวันที่ 29 
และ 31 พ.ค. 60 กรณีดังกล่าวจะจ่าย
ค่าจ้างให้ลูกจ้างชั่วคราวอย่างไร  
 

หากลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครบ 6 เดือน มีสิทธิลา
ป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันท าการ 
กรณีที่เกิน 8 วันท าการให้หักค่าจ้างจากลูกจ้างชั่วคราว
คนดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2526 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ข้อ 20 วรรคสอง 
กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลา
ป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันท าการ 
เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 
เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว และในปีถัดไป
ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน
ท าการ ให้น ากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้
ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติราชการใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม 

 

การโอนใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
ไพ่ ในเขต Zoning ให้บุคคลอ่ืน สามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่

ตามมติ ครม. กรณีในเขต Zoning ให้ขายต่อได้กรณี
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การโอนใบอนุญาตเป็นการ
เปลี่ยนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขาย ดังนั้น จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หลักการพิจารณาที่จะสามารถขายต่อได้
จะต้องเป็นผู้ขายรายเดิม และขายในสถานที่เดิมเท่านั้น  

ผู้จัดท้ารายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน
ของส้านักงานสรรพสามิตพื นที่สาขา  เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวได้หรือไม่ 

การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อได้รับเงินมาจากคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจะมีหน้าที่จัดท ารายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน ซึ่งจะเป็นข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/หรือลูกจ้างชั่วคราว ก็ได้ ตามค าสั่งมอบหมาย
งานของหัวหน้าส่วนราชการให้บุคคลนั้นท าหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงิน 
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กรณีมีค้าสั่งให้ตรวจตัดปีทั งปี  
ตอนเดินทางไปตรวจตัดปีจะต้องขอ
อนุญาตเดินทางไปราชการ แต่ละครั ง
หรือไม่ 

ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการแต่ละครั้ง เนื่องจาก
ค าสั่งตรวจตัดปี เป็นค าสั่งให้ปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาการเดินทางไปราชการว่าจะเดินทางไปราชการ
วันใด มีบุคคลใดเดินทางไปราชการ สถานที่ปฏิบัติ
ราชการที่ใด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

การรับเงินค่าปรับเปรียบเทียบนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  
เงินที่ได้รับดังกล่าวจะก าหนดผู้รับผิดชอบ
ได้หรือไม่ และจัดเก็บไว้ที่ใด 

ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษา
เงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ โดยให้ระบุเป็นชื่อบุคคล เพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และให้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ในที่
เหมาะสมและปลอดภัย 

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษา
เงิน สามารถแต่งตั้งให้พนักงานราชการ 
เป็นกรรมการได้หรือไม่  
 

ไม่สามารถแต่งตั้งให้พนักงานราชการเป็นกรรมการ
ได้ ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 3 
ขึ้นไป อย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของ
ส่วนราชการ 

การคืนเงินประกันกรณีขอช าระภาษี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และ
กรณีฐานข้อมูลผู้ประกอบการใน
ระบบงานทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน 

 

ให้ใช้แนวทางหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 
0621/399 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติการคืนหลักประกันเพ่ือขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป และกรณีฐานข้อมูลผู้ประกอบการในระบบงาน
ทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน   พอสรุปได้ว่า 

1. ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อนว่า  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายนั้นไม่มีหนี้ภาษีค้างช าระและ
ไม่มีหนี้ตามข้อผูกพันใด ๆ  ที่ต้องช าระหนี้ให้กรม
สรรพสามิตแล้ว  จึงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 กรณี 
ต่อไปนี้ 

1.1 กรณีหลักประกันที่เป็นเงินสด หากเป็นเงินสด
หมวดเดียวกันกับเงินประกันตามค ามั่นสัญญาว่าด้วยการ
ขายสุรา ให้ปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0406.3/45280 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 

1.2 ในกรณีที่หลักประกันที่เป็นหนังสือสัญญาค้ า
ประกันของธนาคาร ให้แจ้งธนาคารที่ออกหนังสือค้ า
ประกันมาขอรับคืนไป  
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 2.การส่งหนังสือที่มีถึงบุคคลใด ให้ด าเนินการตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
    3.กรณีไม่มีผู้มารับคืน ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดย
น าส่งเข้าระบบงานรายได้ รหัสรายได้ 830  ประเภท
รายได้ รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 

หลักประกันค่าภาษีเป็นเงินสดต้อง
ถอนคืนทุกปีหรือไม่ 

 

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษี
ภายในวันที่สิบหา้ของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2547 ใหว้างหลักประกันเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรขององค์การรัฐบาล หนังสือค้ าประกันธนาคาร โฉนดที่ดินหรือ
วางหลักทรัพย์หรือหลักประกันอ่ืนที่อธิบดีเห็นของล่วงหน้า 1 เดือน 
โดยวงเงินค้ าประกันค่าภาษีให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะ 6 เดอืน
ที่ล่วงมาแลว้ และให้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วันที่อนุมัติ ดังนั้น 
กรณีเป็นเงินสดและเพียงพอพิจารณาจากยอดเฉลีย่ค่าภาษีในระยะ 6 
เดือนที่ล่วงมาแลว้ ก็ไม่ต้องถอนคืน 

เครื่องประทับตราบนแบบรายการ
ภาษีเฉพาะแบบ ภษ.01-12 (แบบ
รายการภาษี) เท่านั้นใช่หรือไม่ 

1.ให้น าแบบรายการภาษีทุกชนิดที่ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่และพ้ืนที่สาขา  มาพิมพ์บนเครื่อง
ประทับตราใบเสร็จรับเงิน เพ่ือป้องกันการกรอกข้อมูล
เลขที่ใบเสร็จรับเงินผิดพลาดไม่สมบูรณ์   

2.  หากมีปัญหาการใช้เครื่องประทับตรา
ใบเสร็จรับเงินให้แจ้งมายังศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ 
(Help Desk) โทร.61601-8 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  
รับเงินรายได้ต้องน าส่งให้ใครเพ่ือน าเงิน
เก็บรักษาประจ าวัน 
 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 77 เมื่อสิ้นเวลารับ – 
จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินที่ได้รับ
พร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้น
ทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น 

โครงสร้างอัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552  ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ข้อ 2 ระบุว่า "งานจัดเก็บภาษี" มี
หน้าที่ความรับผิดชอบการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับอื่น ๆ ตามระบบ 
Interface GFMIS 
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 ฉะนั้น กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา  
ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินที่ได้รับพร้อม
กับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้น
ทั้งหมดส่งต่อ "งานจัดเก็บภาษี 

วันที่มีการรับเงินรายได้และได้น า 
ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักกระแสรายวัน
ทั้งหมด จะต้องลงรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันวันที่รับเงินหรือไม่ 

ต้องท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0514/41609 ลงวันที่ 
2 กันยายน 2528 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ข้อ 2 ในกรณีที่มีการรับ
จ่ายเงินในวันใด ไม่ว่าจะมีการจ่ายเท่ากับการรับก็ดี หรือ
จ่ายจนไม่มีเงินคงเหลือเลย ส่วนราชการนั้นจะต้องท า
รายงานเงินคงเหลือในวันนั้นไว้ด้วย" 

 
วันที่มีการรับเงินสวัสดิการจากเงิน

งบประมาณเพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่  
แต่ยังจ่ายไม่หมด ต้องท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันหรือไม่ 

 

ต้องท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันด้วย เนื่องจาก  
1. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 88  สรุปได้ว่า ให้
จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวัน วัน
ใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย      
2. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/41609 
ลงวันที่ 2 กันยายน 2528 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน สรุปได้ว่า 
ในกรณีที่มีการรับจ่ายเงินในวันใด ไม่ว่าจะมีการจ่าย
เท่ากับการรับก็ดี หรือจ่ายจนไม่มีเงินคงเหลือเลย ส่วน
ราชการนั้นจะต้องท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันไว้ด้วย  
                                            

การประเมินภาษีตามแบบ 
ภษ.01-28 (หนังสือแจ้งการประเมินภาษี
สรรพสามิต) จ าเป็นต้องท าทุก
กระบวนการงานตรวจสอบภาษีหรือไม่  
 

การตรวจสอบภาษีต้องจัดท าตามขั้นตอนให้เป็นไป
ตาม ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษี 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.
2553  หมวด 1 การตรวจก ากับดูแล  หมวด 2 การ
ตรวจสอบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ  หมวด 3 การ
ตรวจสอบตามหนังสือเรียก 
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เครื่องดื่มน้ าผลไม้และน้ าพืชผัก     
ที่ได้รับยกเว้นภาษี จากการเก็บตัวอย่าง
ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 
พบว่าอัตราส่วนผสมไม่เป็นไปก าหนดตาม
ประกาศกรมสรรพสามิต ประเมินภาษี
อย่างไร 

 
 

 

1.ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ าผลไม้และน้ าพืชผัก ลง
วันที่ 29 มกราคม 2551  หมวด 4 ข้อ 11  หากกรม
สรรพสามิตพบว่าเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีมีอัตรา
ส่วนผสมไม่เป็นไปตามอัตราส่วนผสมที่กรมสรรพสามิต
ก าหนด และข้อ 12 ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษี กรมสรรพสามิตจะด าเนินการประเมิน
ภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม โดยให้ตรวจว่าเป็นเครื่องดื่มที่
ผลิตขึ้นในวันใด ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเท่าใด ให้
เรียกเก็บภาษีเต็มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น (สรุปได้ว่า 
ประเมินจากจ านวนการผลิตทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์และน า
ออกจากโรงอุตสาหกรรมแล้ว) 

2. การก าหนดวงเงินประกันค่าภาษีต้องเป็นไปตาม 
หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0615/ว1289 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

3. การประเมินภาษี ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกรม
สรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2553  
หมวด 3 การตรวจสอบตามหนังสือเรียก 

การใช้เงินสวัสดิการประเภท
สงเคราะห์ เช่น ค่าช่วยงานศพ ค่าภัย
พิบัติ ค่ารักษาพยาบาลพ่อ แม่  
คู่สมรส และลูก ของลูกจ้าง ได้หรือไม่ 
 

เงินสวัสดิการที่ส านักงานภาค/พ้ืนที่ได้รับ เป็นเงิน 
"ส่วนลดสลาก" สามารถน ามาจัดสรรเป็นการภายในได้ ให้
ปฏิบัติตาม "ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547" สามารถท าได้
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสวัสดิการ  

การแบ่งเงินสวัสดิการประเภทกู้ยืม 
การคิดอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ จ านวนเงิน 
และจ านวนงวดที่ต้องช าระ หน่วยงาน
สามารถก าหนดได้เองหรือไม่ 

 

เงินสวัสดิการที่ส านักงานภาค/พ้ืนที่ได้รับ เป็นเงิน 
"ส่วนลดสลาก" สามารถน ามาจัดสรรเป็นการภายในได้ ให้
ปฏิบัติตาม "ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547" สามารถ
ก าหนดได้เอง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สวัสดิการของหน่วยงาน  
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