
สรุปข้อหารอืและการให้ค าปรึกษา 

ประเด็นข้อหารือ การให้ค าปรึกษา 
ด้านการบัญชีและการเงิน 

กรณีมีเช็คธนาคารยังไม่ได้น าฝากเข้าธนาคาร จะเขียน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างไร  
 
 

ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ตามข้อ 89 และ
ข้อ 92 ดังนี้ 

1. เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่
จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ส่งมอบให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือไว้เป็นหลักฐาน 
และน าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย  

2. ในวันท าการถัดไป หากต้องน าเงินออกจ่าย ให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้
เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือไปจ่าย โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือ
เจ้าหน้าที่การเงิน ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย  

เรื่อง เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการอ้างถึง
หนังสือหรือระเบียบใด  
 

ให้หน่วยงานด าเนินการปิดบัญชีรับจ่ ายเงินของ 
ส่วนราชการในเวลา 15.30 น. ตามหนังสือกรมสรรพสามิต 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0617.2/ว 50 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 
เรื่อง เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ  
 

การท าลายเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เก็บไว้เกิน 10 
ปี แต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบ 
สามารถท าลายได้หรือไม่ 
 

 

ให้เก็บเอกสารดังกล่าวไว้จนกว่าส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะเข้าตรวจสอบ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548 (ฉบับที่  2) ข้อ 57.6 
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน เมื่อ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และ
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบเพ่ือการใด ๆ อีก 
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่
มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณีให้ท า
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
 

แบบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ใช้แบบไหน 
 

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0621/ ว 5 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมหารือแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ครั้งที่ 1/2561 
โดยมติที่ประชุมระบุว่า ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  และ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ใช้รูปแบบ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน แบบ 2141 หรือแบบ 19 ตาม
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ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย 
ให้ ใช้แบบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันขอ งส านักงาน
สรรพสามิตอ าเภอ ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ.2520 
 

ลูกจ้ างชั่ วคราว สามารถลงนาม เป็นผู้ รั บ เ งิ น ใน
ใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ 
 

ไม่ได้ เนื่องจาก ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการรับ
ช าระเงินภาษีอากรและเงินรายรับ อ่ืนด้วยเครื่ อ งออก
ใบเสร็จรับเงิน พ.ศ. 2529  แจ้งว่า ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์
ต่อเมื่อได้ลงรายการผ่านเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน  กับมี
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตตั้งแต่ระดับ  3 ขึ้นไปลงนาม
ก ากับไว้และได้รับช าระเงินแล้ว 
 

หนังสือค้ าประกันธนาคาร ต้องเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
หรือไม่ 
 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  02/2886 ลงวันที่   
21 ธันวาคม 2525 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับคืน
หลักประกันซองหรือสัญญา หนังสือค้ าประกันธนาคารไม่ถือ
เป็นเอกสารแทนตัวเงิน ซึ่งจะต้องเก็บในตู้นิรภัยแต่อย่างใด  
 

เมื่อสิ้นวัน มีเงินสดคงเหลือซึ่งเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงินรายได้รับหลังปิดบัญชี 
เก็บไว้ที่ใด 
 

เก็บไว้ในตู้นิรภัย  เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 79  
 

วันที่มีการรับเงินรายได้และได้น าฝากธนาคารเข้าบัญชี
พักกระแสรายวันทั้งหมด จะต้องลงรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน วันที่รับเงินหรือไม่ 
 

ต้องท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0514/41609 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2528 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการท ารายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน ข้อ 2 ในกรณีที่มีการรับจ่ายเงินในวันใด 
ไม่ว่าจะมีการจ่ายเท่ากับการรับก็ดี หรือจ่ายจนไม่มีเงินคงเหลือ
เลย ส่วนราชการนั้นจะต้องท ารายงานเงินคงเหลือในวันไว้ด้วย" 
 

กรณีข้าราชการไม่เพียงพอ เนื่องจากไปราชการอบรม
หรือเดินทางไปราชการอ่ืน สามารถตั้งลูกจ้างชั่วคราวเป็น
ผู้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันได้หรือไม่ 

ลูกจ้ างชั่ วคราวเป็นผู้ จั ดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันได้ ตามการมอบหมายงานโครงสร้างอัตราก าลังและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่สาขา แต่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ 

 
 
 
 



Page 3 of 27 
 

ประเด็นข้อหารือ การให้ค าปรึกษา 
ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้ 

วันที่ 30 กันยายน 2559 ออกใบอนุญาตรับเงินหลัง
ปิดบัญชี ระบบรับเงินวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ในรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 จะต้องรวมเลขที่
ใบอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ 
 

ให้น าไปรวมในรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 และหมายเหตุเป็นการรับเงินหลังปิดบัญชี
ในวันที่ 30 กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559)  

 

การยื่นแบบรายการภาษี ต้องด าเนินการอย่างไร ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษี  2 ชุด เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ลงเลขทะเบียนรับหนังสือ และวัน เดือน ปี ที่ยื่นแบบ 
พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบ และคืนแบบแก่ผู้ยื่น  
1 ชุด เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ 
 

1. การเสียภาษีอัตราศูนย์ต้องยื่นแบบรายการภาษี
หรือไม ่

1.1 เครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้และน้ าพืชพัก  
 

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับเครื่องดื่มประเภท
น้ าผลไม้และน้ าพืชพัก พ.ศ.2560 ลงวันที่  16 กันยายน 
2560 ไม่ได้เขียนยกเว้นการยื่นแบบรายการภาษีไว้ จึงสามารถ
ยื่นแบบรายการภาษีได้  
 
 

1.2 สุราสามทับที่น าไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม
หรือวิทยาศาสตร์ 
 

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่
น าไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 16 
กันยายน 2560 ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับ
อนุญาตให้ขายสุราสามทับเพ่ือใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดพิกัดและอัตราภาษีสรรพสามิต
ซึ่งใช้บังคับไว้ในเวลานั้น จึงต้องยื่นแบบรายการภาษี 
 

1.3 สุราสามทับที่น าไปใช้ในการอุตสาหกรรม 
 

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่
น าไปใช้ในการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 16 กันยายน 2560  
ข้อ 5  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ขายสุรา
สามทับส าหรับสุราสามทับที่น าไปใช้ในการอุตสาหกรรม  
ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีตามอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงก าหนดพิกัดและอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งใช้บังคับ
ไว้ในเวลานั้น จึงต้องยื่นแบบรายการภาษี 
 

1.4 สุราสามทับที่น าไปท าการแปลสภาพแอลกอฮอล์ 
 

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไป
ท าการแปลสภาพแอลกอฮอล์ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  
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ข้อ 9  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ท าการ 
แปลสภาพ ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีตามอัตรา 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้บังคับไว้ในเวลานั้นจึงต้องยื่นแบบรายการภาษี 
 
 

2. หากแบบรายการภาษีสุราไม่มีเงินภาษีต้องเรียกเก็บ 
ต้องยื่นแบบรายการเงินบ ารุง สสท. สสส. กกท. และ ผู้สูงอายุ 
หรือไม่. 
 

ไม่ต้องยื่นแบบรายการเงินบ ารุงฯ  รายละเอียดดังนี้ 
2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดเก็บ  

การน าส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อนและการ 
ขอคืนเงินบ ารุงองค์การ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ.2551 
ข้อ 4 ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงองค์การ ส่งเงินบ ารุงองค์การ 
ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าของภาษีสุราและค่าแสตมป์ยาสูบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ข้อ 5 ให้ 
ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงองค์การ ส่งเงินบ ารุงองค์การ ตามแบบ 
สสท.1/01 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมกับการช าระภาษีสุราและ 
ค่าแสตมป์ยาสูบ .... 

2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดเก็บ  
การน าส่งเงิน การยกเว้น การขอคืนเงินบ ารุงองค์การ กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับสุราและยาสูบ  
พ.ศ.2554 ข้อ 4 ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน ส่งเงินกองทุน
ในอัตราร้อยละสองของภาษีสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตาม
กฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ข้อ 5 ให้ผู้มี
หน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน ส่งเงินบ ารุงกองทุนตามแบบ สสส.
1/01 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมกับการช าระภาษีสุราและค่า
แสตมป์ยาสูบ.... 

2.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ  
การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบ ารุง กองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ.2558 ข้อ 5 ให้ผู้มี
หน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน ส่งเงินกองทุนในอัตราร้อยละสอง
ของภาษีสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ 

2.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การ
น าส่งเงิน การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบ ารุง
กองทุนผู้สูงอายุ ส าหรับสินค้าสุราและยาสูบ พ.ศ.2561 
ข้อ 4 ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน ส่งเงินบ ารุงกองทุนใน
อัตราร้อยละสองของค่าภาษีที่เก็บจากสินค้าและยาสูบตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ข้อ 5 ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุง
กองทุน ส่งเงินบ ารุงกองทุนตามแบบ ผส.1/01 ท้ายระเบียบนี้ 
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พร้อมกับการช าระภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
สุราและยาสูบ ..... 
 

กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนเพื่อราชการส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละสิบของเงินภาษีตามกฎหมายฉบับใด 
 

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส่วนที่ 
15 มาตรา 150 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มี
หน้าที่เสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับสินค้า
และบริการ ตามอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบของภาษี 
 

กรมสรรพสามิตหักค่าใช้จ่ายจากการเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
เพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละห้าตามกฎหมายฉบับใด 
 

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส่วนที่ 
15 มาตรา 151 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ส่งมอบเงินที่เก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรา 150 ให้แก่
กระทรวงมหาดไทย โดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงินภาษี
ที่เก็บเพิ่มขี้นได้ 
 

การคืนหลักประกันเพ่ือขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป เช่น เครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุหรือได้จากเครื่อง
ขายเครื่องดื่ม ต้องด าเนินการตามแนวทางใด 
 
 

ให้ใช้แนวทางหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่  กค 
0621/359 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการคืนหลักประกันเพ่ือขอช าระภาษีภายในวันที่  15 
ของเดือนถัดไป และกรณีฐานข้อมูลผู้ประกอบการในระบบงาน
ทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน   พอสรุปได้ว่า  

1. ต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อนว่า  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายนั้นไม่มีหนี้ภาษีค้างช าระและไม่มี
หนี้ตามข้อผูกพันใด ๆ ที่ต้องช าระหนี้ให้กรมสรรพสามิตแล้ว  
จึงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 กรณี ต่อไปนี้ 

1.1 กรณีหลักประกันที่เป็นเงินสด หากเป็นเงินสด
หมวดเดียวกันกับเงินประกันตามค ามั่นสัญญาว่าด้วยการขายสุรา 
ให้ปฏิบัติตามแนวทางในหนั งสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 
0406.3/45280 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 

1.2 ในกรณีที่หลักประกันที่เป็นหนังสือสัญญาค้ า
ประกันของธนาคาร ให้แจ้งธนาคารที่ออกหนังสือค้ าประกันมา
ขอรับคืนไป 

2. กรณีฐานข้อมูลผู้ประกอบการในระบบงานทะเบียน
ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ที่เลิกกิจการแต่ไม่ได้จดทะเบียน
ยกเลิกกิจการรวมอยู่ด้วยนั้น หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไม่ยื่นแบบรายการภาษี หรือหยุด
ด า เ นิ นกิ จกา รหรื อ เ ลิ กกิ จ กา รและ ไม่ ส ามารถติ ดต่ อ
ผู้ประกอบการได้ ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
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ส านักกฎหมาย ที่  กค 0607/192 ลงวันที่  31 มกราคม 
2550 

การส่งหนังสือที่มีถึงบุคคลใด ให้ด าเนินการตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

กรณีไม่มีผู้มารับคืน ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดย
น าส่งเข้าระบบงานรายได้ รหัสรายได้ 830  ประเภทรายได้ 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  
 

การเสียภาษีอัตราศูนย์ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 
 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 74 ในการจัดเก็บหรือรับ
ช าระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ หรือรับช าระเงินนั้น 
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง  แต่เพ่ือระบบ
ควบคุมภายในที่ดีและสามารถติดตามผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการว่าด าเนินกิจการอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ก็สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

 
ด้านการเปรียบเทียบคดี  

การมอบอ านาจรับเงินสินบนรางวัล ต้องติดอากร
แสตมป์หรือไม่  
 

การมอบอ านาจรับเงินสินบนรางวัล ไม่ต้องติดอากร
แสตมป์ ตามบัญชีอากรแสตมป์ ข้อ 7 ใบมอบอ านาจ  
 

ลูกจ้างชั่วคราว สามารถลงนามเป็นผู้จับในแบบบันทึก
การจับกุม (ส.ส.2/39) ได้หรือไม่  

ไม่ได้เนื่องจาก ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการ
เปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560 ก าหนดให้  “เจ้าพนักงาน 
ผู้จับกุม” หมายถึง เจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหมีอ านาจและหนาที่ในการจับกุม
ปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายในหน าที่กรม
สรรพสามิต และตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
ก าหนดว่า 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสังกัด
กรมสรรพสามิต 
พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสังกัด
กระทรวงการคลังหรือบุคคลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพ.ร.บนี้ 
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ด้านการเบิกจ่าย 

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
กรณีข้าราชการเดินทางกลับภูมิล าเนา ค่าขนย้ายของ 

สามารถพิมพ์ระยะทางแนบเป็นเอกสารอ้างอิงได้หรือไม่ 
 

อัตราค่าขนย้ายของ ต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด โดยสามารถพิมพ์ระยะทางได้จากเว็บไซต์ของกรมทาง
หลวง 

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของข้าราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว สามารถเบิกในชุดเดียวกันได้หรือไม่ และผู้รับรองของ
ลูกจ้างชั่วคราวในแบบ 8708 (ส่วนที่ 2) ใครเป็นผู้รับรอง 
 

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้จัดท าคนละฉบับ และ
การรับรองในแบบ 8708 (ส่วนที่ 2) ของลูกจ้างชั่วคราว  
ให้หัวหน้าฝ่ายอ านวยการเป็นผู้รับรอง 
 

กรณีมีการจัดทีพั่กให้ แต่ไม่ประสงค์เข้าพัก สามารถเบิก
ค่า TAXI จากโรงแรมท่ีพักไปโรงแรมที่จัดสัมมนา ได้หรือไม่ 
 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 5 (1) การเดินทางไปกลับ
ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ใน
การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน ดังนั้น ไม่สามารถเบิกค่ารถ TAXI จากโรงแรมที่พักไป
โรงแรมที่จัดสัมมนาได้ 
 

กรณีเดินทางไปราชการ การเขียนแบบ 8708 ส่วนที่ 1 
จะใช้เลขที่หนังสือ/ค าสั่ง ของเอกสารที่ใด 
 

ให้ใช้เลขที่หนังสือที่ขออนุมัติเดินทางไปราชการและ
ได้รับการลงนามอนุมัติแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปราชการดังกล่าว  
 

การเดินทางไปอบรม 1 วัน สามารถขอใช้รถไปราชการ
ได้หรือไม ่
 

สามารถขอใช้รถไปราชการได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติ เนื่องจากเป็นการไปอบรมท่ีเกี่ยวกับราชการ 
 

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จะเดินทางไป
ราชการสามารถอนุมัติการเดินทางโดยสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาได้
หรือไม ่
 

อ านาจอนุมัติข้าราชการในการเดินทางไปราชการ เป็น
อ านาจของสรรพสามิตพ้ืนที่ ตามค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ค าสั่ง
กรมสรรพสามิต ที่ 681/2551 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551 
เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) ดังนั้น 
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาจึงไม่มีอ านาจในการอนุมัติให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ เดินทางไปราชการ  
 

กรณีเดินทางไปช่วยราชการในส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างสาขา (คนละท้องที่) โดยไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาสิ้ นสุด ค าสั่ ง ให้ช่วยราชการเป็นอ านาจของ
สรรพสามิตพ้ืนที่หรือไม่  
 

อ านาจในการออกค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ภายในเขตท้องที่ความรับผิดชอบ เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาค ตามค าสั่งที่ 697/2555 (ฉบับที่ 
7) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และด าเนินการแล้วให้รายงาน
ให้กรมสรรพสามิตทราบ เว้นแต่ การสั่งข้าราชการประเภท
วิชาการระดับช านาญการหรือข้าราชการประเภททั่วไประดับ
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ช านาญงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมโรงงานหรือ
หัวหน้างานขึ้นไป ให้ขอความเห็นชอบจากกรมสรรพสามิตก่อน 
 

ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
เชี่ยวชาญ กรณีเดินทางไปราชการ สามารถเบิกค่าที่พัก  และ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในอัตราเท่าใด  

 

ในวันเดินทางไปรายงานตัวให้เบิกในอัตรานักวิชาการ
สรรพสามิตช านาญการพิเศษ และระหว่างรักษาการในต าแหน่ง
เบิกในอัตรานักวิชาการสรรพสามิตเชี่ยวชาญ  ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐ ข้าราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการ
ในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทนตาม
อัตราส าหรับต าแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ตนด ารงอยู่แต่การ
เดินทางระหว่างที่รักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน 
รวมทั้งการเดินทางกลับมาด ารงต าแหน่งเดิมให้ได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับชั้น
หรือยศท่ีตนรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน 

 
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งหนึ่งส านักงานตั้งอยู่จังหวัดที่ไม่มี

สนามบิน แต่มีความประสงค์จะเดินทางไปปฏิบัติราชการโดย
เครื่องบิน และจะต้องนั่งรถโดยสารประจ าทางจากจังหวัดที่
ส านักงานตั้งอยู่มาจังหวัดใกล้เคียงที่มีสนามบิน เพ่ือโดยสาร
เครื่องบินมาราชการที่กรุงเทพมหานคร เป็นการเดินทางย้อน
เส้นทางหรือไม่ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการได้
หรือไม่   

 

ส านักงานสรรพสามิตภาคอนุมัติให้สรรพสามิตพ้ืนที่
เดินทางไปราชการในครั้งนั้น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการได้ตลอดเส้นทาง ไม่ถือว่าเป็นการย้อนเส้นทาง โดยมี
เหตุผลความจ าเป็นเนื่องจากที่ตั้งส านักงานไม่มีสนามบินและ
สิทธิของสรรพสามิตพ้ืนที่ (ระดับอ านวยการสูง) สามารถ
เดินทางและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารเครื่องบินได้ใน
ชั้นประหยัด ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2560 มาตรา 27  

 
ข้าราชการระดับช านาญการ เดินทาง ไปราชการ

ฝึกอบรมโดยเครื่องบินสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
โดยเครื่องบินได้หรือไม่ ถ้าเบิกไม่ได้สิทธิในการเบิกเป็นอย่างไร 
 

สิทธิของข้าราชการระดับช านาญการ สามารถเดินทาง
และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารเครื่องบินได้ในชั้น
ประหยัด ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ได้  
 

ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน มีความประสงค์จะเดินทาง ไป
ราชการฝึกอบรมโดยเครื่องบิน ซึ่งไม่ได้เป็นการเดินทางเร่งด่วน 
แต่เขียนรายงานการเดินทางโดยรถไฟตามสิทธิได้หรือไม่ 
 
 

สิทธิของข้าราชการระดับปฏิบัติการ ไม่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารเครื่องบินได้ ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 
มาตรา 27 ได้ ยกเว้น "(ค) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ หรือยศต่ า
กว่าที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วน
เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ" 

กรณีหารือดังกล่าวข้าราชการระดับปฏิบัติงานได้
เดินทางไปราชการฝึกอบรมโดยเครื่องบิน ไม่สามารถเขียน
รายงานการเดินทางโดยรถไฟได้ ถือเป็นการเขียนรายงานเท็จ 
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 จะต้องเขียนรายงานการเดินทางตามข้อเท็จจริง ตั้งแต่ออกจาก

ที่พัก-กลับถึงที่พัก โดยวิธีการโดยสารทางเครื่องบิน และใช้
ใบเสร็จค่าเครื่องบินเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย แต่ขอใช้สิทธิเบิก
ค่าพาหนะเดินทางภาคพ้ืนดิน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 
วรรคท้าย "การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ (๒) 
จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดิน
ระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้” โดยให้ผู้
เดินทางเปรียบเทียบค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินตลอด
ระยะทาง กับค่าพาหนะเดินทางโดยรถไฟตลอดระยะทาง ตาม
สิทธิ (ค่าพาหนะเดินทางหมายถึง ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่ารถ
ประจ าทาง ค่ารถไฟ ค่าพาหนะรับจ้าง (Taxi) ฯลฯ เมื่อเทียบ
ค่าพาหนะเดินทางภาคพ้ืนดิน และโดยสารทางเครื่องบินแล้ว
พบว่า การโดยสารโดยเครื่องบินมีค่าพาหนะตลอดระยะทางถูก
กว่าให้สามารถเบิกในอัตราเครื่องบินได้ แต่เมื่อเทียบแล้วการ
โดยสารโดยเครื่องบินมีค่าพาหนะตลอดระยะทางแพงกว่า
ภาคพ้ืนดิน ให้เบิกในอัตราภาคพ้ืนดิน   
 

ข้าราชการได้รับอนุมัติเดินทางไปราชการ และได้ซื้อ
บัตรโดยสารเครื่องบินเพ่ือเดินทางไปราชการไว้ล่วงหน้า ต่อมา
ได้มีค าสั่งด่วนให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งส านักงานในวันที่ขอ
อนุมัติเดินทาง ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการได้ จึงได้ขอ
เลื่อนระยะเวลาการเดินทางไปอีก 3 เดือน ข้างหน้า โดยมี
ค่ าธรรมเนียมในการเลื่ อน กรณีนี้ ค่ าบัตรโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมการเลื่อนดังกล่าวสามารถน ามาเบิกได้หรือไม่ 
อย่างไร 
 

คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการหรือคาบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืน
หรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการกรณีสวน
ราชการสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให
รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ที่ท าใหไมสามารถเดินทางได ทั้งนี้ 
ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางเปนเหตุ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา  ดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 รายการคาใช
สอยตามข อ  12 ตามหนั งสือกระทรวงการคลั ง  ที่  กค 
0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553  
    ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน กรณีนี้มีการเลื่อนระยะเวลาการ
เดินทางไปราชการสามารถน ามาเบิกได้ในการเดินทางครั้ง
ถัดไป ตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้มีหนังสือเชิญสรรพสามิตพ้ืนที่
ให้ไปบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ของจังหวัด เพ่ือเผยแพร่ในการ
จัดงานประจ าของจั งหวัด โดยต้องมีการบันทึก เทปที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้มีงบประมาณในการเดินทางให้ 
สรรพสามิตพ้ืนที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการได้หรือไม่ 

การ เดินทางดั งกล่ าว ไม่ ใช่ภารกิจปกติของกรม
สรรพสามิต แต่เป็นการเดินทางเพ่ือไปบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือประกอบการจัดงานประจ าของจังหวัด และผู้จัดงานไม่ได้
จัดยานพาหนะให้ สรรพสามิตพ้ืนที่จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
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 การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 

การเดินทางไปราชการเพ่ือไปเป็นประธานเปิดพิธี
ฝึกอบรม และตรวจสอบงานก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 
สามารถขออนุมัติเดินทางต่อเนื่องได้หรือไม่  
 

สามารถขออนุมัติเดินทางต่อเนื่องได้ และระบุว่าการ
เดินทางครั้งนี้ไปเพ่ือภารกิจใด ช่วงเวลาใด สถานที่แห่งใด  
 

ข้าราชการจังหวัดหนึ่ง จะเดินทางไปราชการอบรมที่ 
กทม. ประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟเพ่ือความปลอดภัย แต่ ณ 
ที่ตั้งส านักงาน/บ้านพัก ไม่มีสถานีรถไฟ สามารถเดินทางจาก
บ้านพักโดยรถโดยสารประจ าทางมายังจังหวัดใกล้เคียงที่มี
รถไฟ เพ่ือเดินทางมา กทม. ได้หรือไม่ 

ให้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการเดินทาง หากมี
เหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางไป กทม. โดยรถ
โดยสารได้ จึงจ าเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟและหัวหน้าส่วน
ราชการเห็นควรอนุมัติให้เดินทาง ก็สามารถจะเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางโดยรถไฟได้ 

 
ข้าราชการจังหวัดหนึ่ง สถานที่ตั้งส านักงาน/บ้านพักอยู่

ปริมณฑล สามารถเดินทางมาฝึกอบรมโดยพาหนะรับจ้าง 
(Taxi) จากสถานที่ตั้งส านักงาน/บ้านพัก มาสถานที่ฝึกอบรมใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้หรือไม่ 
 

สถานที่ตั้งส านักงาน/บ้านพักอยู่ปริมณฑลไม่สามารถ
เดินทางโดยพาหนะรับจ้าง (Taxi) จากสถานที่ตั้งส านักงาน/
บ้านพัก มาสถานที่ฝึกอบรมในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ 
เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขในการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  9 พ.ศ. 2560 
“มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะ
ประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มี
ยานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการ
จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก
ค่าพาหนะนั้นการเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณี
ดังต่อไปนี้  (๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก 
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง 
หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่
ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน  (๒) การเดินทางไป
กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว (๓) การเดินทางไป
ราชการในเขตกรุงเทพมหานครการเดินทางตาม (๑) หากเป็น
การเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่
จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

การเดินทางมาฝึกอบรม กรณีผู้จัดไม่ได้จัดที่พักให้ก่อน
เข้าฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเดินทางมาพักก่อน และ
เบิกค่าที่พักได้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ได้อบรมจะเบิกแบบเหมา
จ่ายได้หรือไม่  

การเดินทางมาฝึกอบรมสามารถเดินทางมาเข้าพักที่
โรงแรมก่อนวันฝึกอบรมได้ ในกรณีวันฝึกอบรมไม่สามารถ
เดินทางมาได้ทันเวลาในวันนั้น ทั้งนี้ ในการเข้าพักก่อนจะต้อง
เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
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 การฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 

2549 ข้อ 18 ก าหนดให้การจัดที่ พักการฝึกอบรมที่ส่วน
ราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดที่พักทั้งหมดหรือบางส่วนให้
ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่
ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่ถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
บุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการยกเว้นค่าเช่าที่พักให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชีท้ายระเบียบ และอัตรา
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5 ลง
วันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลการ
กระทบจากาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า พ.ศ. 2556 
 

มีการอนุมัติ เดินทางไปราชการระหว่างวันที่  30 
กันยายน 2561 - 1 ตุลาคม 2561 โดยไม่มีการยืมเงินไว้ 
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการครั้งนี้ ได้หรือไม่ 
อย่างไร 
 

กรณีนี้เป็นการเดินทางคาบเกี่ยวปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และ 2562 ให้ด าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 17 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิก
เงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย ข้อ 57 ก าหนด
กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบ
เกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิก
เงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของ
ปีงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ ใช้จ่ ายเงินยืมคาบเกี่ยว
ปีงบประมาณถัดไป โดยถ้าเป็นเงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่  ดังนั้น หากผู้เดินทางได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ และเป็นการเดินทางคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป หากมิได้มีการยืมเงินเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถือปฏิบัติตามข้อ 17 
กล่าวคือให้เบิกเงินได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ้นใน
วั นที่  1 ตุ ล าคม  2561 ซึ่ ง เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่านั้น 
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การเบิกค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 

ข้าราชการเกษียณ ปีงบประมาณ 2561 ต้องเขียน
ต าแหน่งในแบบเบิกค่าเช่าซื้อบ้านของเดือนกันยายน ด้วยชื่อ
ต าแหน่งอะไร ในวันที่น าใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านมาเบิก (ซึ่งได้
ใบเสร็จค่าเช่าซื้อบ้านประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2561) 

 

สามารถน าใบเสร็จรับเงินประจ าเดือนกันยายน 2561 
มาเบิกได้ โดยลงต าแหน่งในแบบเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ณ วันที่มา
ยื่นเรื่องขอเบิกด้วยต าแหน่งปัจจุบัน คือ ต าแหน่งข้าราชการ
บ านาญ  

กรณีเช่าบ้านอยู่อ าเภอเมือง และเบิกค่าเช่าซื้ออยู่ ต่อมา
ยื่นค าร้องขอย้ายไปอีกอ าเภอหนึ่ง จะเบิกค่าเช่าซื้อต่อเนื่องได้
หรือไม ่
 

ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากบุคคลนั้นได้ยื่นค าร้องขอ
ย้าย ตาม พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗ (๓) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ใน
ต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง  
 

กรณีเบิกค่าเช่าซื้อบ้านอยู่ และภายหลังมีแฟลตให้
ข้าราชการอยู่ จะเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้หรือไม่ 
 

กรณีนี้ถ้าส่วนราชการจัดแฟลตให้เข้าพักก็ไม่สามารถ
เบิกค่าเช่าซื้อต่อได้ แต่มีข้อยกเว้นในการจัดบ้านพักอาศัย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่
พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (3) ในการจัดที่พักให้
ข้าราชการ หากข้าราชการผู้ ใดมีสิทธิ ได้ รับค่าเช่ าบ้ าน
ข้าราชการและยื่นขอใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือ
ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทาง
ราชการในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 17 หรือมาตรา 
18 แห่งพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิก่อนที่ถูกจัดที่พัก  
ผู้มีอ านาจจัดที่พักไม่ต้องจัดข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่
พักของทางราชการ.. 
 

ข้าราชการขอย้ายในท้องที่เดิม และเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน
อยู่  สามารถเบิกต่อได้หรือไม่ 
 

สามารถเบิกได้ เนื่องจากย้ายในท้องที่เดิม ไม่เข้ายกเว้น
ไม่ให้เบิกตามมาตรา 7 ตาม พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ (๓) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไป
ประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง  
 

ใบเสร็จรับเงินของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
... สามารถเบิกได้หรือไม่ 
 

เบิกได้ เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ จึงสามารถเบิกได้ 
 

กรณีเดินทางไปช่วยราชการในส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างสาขา (คนละท้องที่) โดยไม่ได้ก าหนด

กรณีที่มีค าสั่งให้ช่วยราชการที่มีก าหนดระยะเวลาเกิน
กว่า 1 ปี หากไม่เข้าข้อยกเว้น ตาม พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ม.7 ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ กรณีไม่
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ระยะเวลาสิ้นสุดข้าราชการที่ไปช่วยราชการสามารถเบิกค่าเช่า
บ้านได้หรือไม ่
 

ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด ถือเป็นการเดินทางไปราชการประจ า 
จึงได้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  

มีข้าราชการรายหนึ่งโอนมารับราชการ ณ กรมสรรพสามิต 
ตามค าสั่งรับโอนเดือน กรกฎาคม 2559 โดยเป็นผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และต่อมาได้ผ่อนช าระค่าบ้านที่ตนอยู่
อาศัย ในท้องที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยมีความประสงค์จะน าค่า
ผ่อนช าระเงินกู้มายื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้านกับทางราชการ และ
ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ณ 1 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ
รายนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านของเดือน กรกฎาคม-กันยายน 
2559 ได้หรือไม ่
 

การขอรับเงินค่าเช่าบ้านจะต้องยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่า
บ้าน และกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน ต้อง
ตรวจสอบการผ่อนช าระเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 
พ.ร.ฏ. และระเบียบก าหนด โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้อง
อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ จึงจะมีสิทธิเบิก ดังนั้น กรณีดังกล่าว
ค่าผ่อนช าระเงินกู้เดือนก่อนยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน จะเบิกได้
หรือไม่ขึ้นอยู่การอนุมัติให้เบิกในแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6005) ซึ่งสามารถอนุมัติให้เบิกตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้ 
 

ข้าราชการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยเบิกค่าผ่อนช าระ
ค่าบ้าน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้  จะต้องด าเนินการ
อย่างไรบ้าง 
 

ให้ผู้มีสิทธิยื่น แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
ใหม่ โดย มีหลักฐานประกอบ ดังนี้   1) หนังสือรับรองจาก
สถาบันการเงินเดิม จ านวนหนี้/ปีที่ยังคงค้างช าระ  2) สัญญากู้
จากสถาบันการเงินใหม่ 3) ส าเนาสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือผ่อน
ช าระเงินเพ่ือช าระราคาบ้าน สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย โฉนด
ที่ดิน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  
4) แบบรายงานการตรวจสอบค าขอรับค่าเช่าบ้าน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ข้าราชการรายหนึ่งเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน อยู่ในอ าเภอเมือง 
ของจังหวัด และต่อมาได้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งในอ าเภอเมือง
เช่นเดียวกันและมีความประสงค์จะเบิกค่าผ่อนช าระในการ
สร้างบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเดิมได้หรือไม่ 
 

ไม่สามารถน าค่าผ่อนช าระในการสร้างบ้านหลังใหม่
แทนหลังเดิมได้ เนื่องจากมีข้อห้ามตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  (๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน า
หลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้าน
หลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับ
แต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และ
เป็นการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระ
เงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการ
ในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว  

ข้าราชการน าใบเสร็จรับเงินผ่อนช าระค่าบ้าน โดย
รายละเอียดในใบเสร็จไม่มีเงินต้น มีเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้  
สามารถน ามาเบิกค่าเช่าบ้านในเดือนนั้นได้หรือไม่ 
 

ให้ตรวจสอบว่าดอกเบี้ยในใบเสร็จรับเงินดังกล่าว  
เป็นดอกเบี้ยผิดนัดช าระเงินกู้หรือไม่ หากเป็นดอกเบี้ยผ่อน
ช าระเงินกู้ตามปกติที่สามารถระบุได้ว่าเป็นดอกเบี้ยของเงินต้น
เดือนใดสามารถเบิกได้ แต่เป็นดอกเบี้ยผิดนัดช าระเงินกู้ไม่
สามารถเบิกได้ 

การสอบเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากข้าราชการประเภท
ทั่วไป เป็นประเภทวิชาการ และให้แสดงความประสงค์ว่าจะ
ปฏิบัติงานต าแหน่งใด สถานที่ใดที่ว่างอยู่ ซึ่งอยู่ต่างจากท้องที่
เดิม ข้าราชการรายนั้นสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม ่

การเปลี่ยนสายงานจากข้าราชการประเภททั่วไป เป็น
ประเภทวิชาการ ไม่ถือเป็นการย้าย ถึงแม้ว่าจะเขียนความ
ประสงค์เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างอยู่ก็ตาม เนื่องจาก
ข้าราชการรายดังกล่าวไม่สามารถเลือกหน่วยงานที่ตรงกับ
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 ความต้องการของตนเองได้ จะต้องเลือกหน่วยงานที่มีต าแหน่ง

ที่ว่างอยู่และสอดคล้องกับผลสอบในสายงานของตนเท่านั้น 
หากหน่วยงานที่เลือกอยู่ต่างจากท้องที่เดิมจึงสามารถเบิกค่า
เช่าบ้านได้ 
 

กรณีสรรพสามิตพ้ืนที่ ย้ายไปส านักงานแห่งใหม่และมี
บ้านพักประจ าต าแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ โดยเดิมมีสิทธิ
เบิกค่าผ่อนช าระเงินกู้บ้ าน จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้ าน
เหมือนเดิมได้หรือไม ่

 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพัก
อาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (6) กรณีส่วน
ราชการมีที่พักประจ าต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้า
หน่วยงานต้องเข้าพักอาศัย หากมีข้าราชการรายอื่นได้พักอาศัย
ในที่พักดังกล่าวอยู่ ผู้มีอ านาจจัดที่พักต้องด าเนินการจัดให้
ข้าราชการรายอ่ืนนั้นออกจากที่ พักโดยเร็ว และหัวหน้า
หน่วยงานดังกล่าวต้องเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
แทนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ แต่
ในระหว่างที่ผู้มีอนาจจัดที่พักยังไม่ด าเนินการดังกล่าว หาก
หัวหน้าหน่วยงานผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
จ าเป็นต้องเช่าบ้านหรือเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่า
บ้าน และได้อาศัยอยู่จริงย่อมมีสิทธิน าหลักฐานมาเบิกค่าเช่า
บ้านจากทางราชการได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพัก
ของทางราชการ โดยไม่ได้รับประโยชน์ ตามข้อ 4 (4) 

 
ข้าราชการรายหนึ่งผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือผ่อนช าระราคา

บ้าน โดยวงเงินในสัญญาเงินกู้มากกว่าราคาค่าบ้าน และเป็นผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม   มาตรา 7 สามารถหลักฐานที่ผ่อน
ช าระค่าบ้าน   มาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ 
 

ข้าราชการรายนี้สามารถน าหลักฐานการช าระค่าบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้านได้   ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ตามมาตรา 17 
แห่งพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 (5) 
หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อน
ช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งก าหนดโดยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 (ข้อ 7) วรรค 2 ใน
กรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน ต้อง
แนบสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือ
สัญญาจ้ า งปลู กสร้ า งบ้ านแล้ วแต่ กรณี  เป็ นหลั กฐาน
ประกอบด้วย และหากวงเงินในสัญญาดังกล่าวต่ ากว่าสัญญา
เงินกู้ ข้าราชการผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงิน
รับรองว่า หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมี
การผ่อนช าระรายเดือนเป็นจ านวนเท่าใด   
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ข้าราชการก่อนเกษียณอายุราชการ มีสิทธิเบิกค่าเช่า

บ้าน ข้าราชการรายนี้เกษียณอายุราชการแล้วมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านต่อได้หรือไม่ 
 

ข้าราชเกษียณอายุราชการไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา 14 "  ให้ข้ าราชการมีสิทธิ ได้ รับ เงินค่า เช่าบ้าน
ข้าราชการตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่เกิน
วันที่รายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจาก
อัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฏีกานี้..." 
 

ข้าราชการรายหนึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และต่อมาได้
เขียนค าร้องขอย้ายจากฝ่ายอ านวยการไปอยู่ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บภาษี สาขาเมือง ซึ่งส านักงานตั้งอยู่ ในท้องที่เดิม จะ
สามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อได้หรือไม่  
 

กรณีการย้ายในท้องที่เดิมถึงแม้จะเขียนค าร้องขอย้าย
ท าให้สิทธิค่าเช่าบ้านไม่เปลี่ยนแปลงไป เดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านสามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อไปได้ เนื่องจากมาตรา 7 แห่ง
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้ให้สิทธิ
กับข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่าง
ท้องที่ และข้อ (4) ยกเว้นไม่ให้รับค่าเช่าบ้าน กรณีได้รับค าสั่ง
ให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอ
ของตนเอง  
 

ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
และต่อมาได้มีการปรับอัตราเงินเดือนขึ้น ท าให้อัตราค่าเช่า
บ้านที่เบิกได้เพ่ิมขึ้นด้วย จะต้องยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน  
(แบบ 6005 ) ใหม่หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการอย่างไร และ
การยื่นแบบ 6005 ใหม่ ต้องยื่นในกรณีใดบ้าง 
 

ข้าราชการผู้มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านในอัตราเ พ่ิมขึ้น 
เนื่องจากได้รับเงินดือนหรือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ให้ยื่นหลักฐาน
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการเบิกจ่าย โดยไม่ต้องยื่นแบบ 
6005 ใหม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านข้าราชการ พ.ศ. 
2549 ข้อ 17  

การยื่นแบบ 6005 ใหม่ จะต้องยื่นในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) โอนยายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนส านักเบิกเงินเดือน 
(๒) ไดรับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในตางท้องที่โดย
ไมเปลี่ยนส านักเบิกเงินเดือน (๓) เปลี่ยนแปลงสัญญาเชาบ้าน 
สัญญาเชาซื้อบ้าน หรือสัญญาเงินกู เพ่ือช าระราคาบ้าน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 ข้อ 15 
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 
 
 

การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในกรมสรรพสามิต 
และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย โดยไม่มีรถรับส่ง ค่า
พาหนะของวิทยากรสามารถเบิกได้หรือไม่ อย่างไร และใช้
หลักฐานอะไรในการจ่ายเงิน 
 

ค่ายานพานะของวิทยากรสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจ าเป็น หมาะสม และประหยัด ตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 กรณีวิทยากรไม่ได้เป็นบุคคล
ของรัฐ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้
เทียบเท่าข้าราชการประเภทอ านวยการระดับต้น  ส าหรับ
หลักฐานที่ใช้ในการจ่าย ได้แก่ แบบใบส าคัญรับเงินส าหรับ
วิทยากรหมายเลข 1 ท้ายระเบียบดังกล่าว 

 
กรณีเดินทางมาฝึกอบรมเป็นหมู่คณะ สามารถใช้รถ

ราชการและเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางได้
หรือไม ่
 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2555 ข้อ 18 ก าหนดว่า การจัดฝึกอบรมที่ส่วน
ราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่
ขาดให้บุคคลตามข้อ 10 (4) หรือ (5) เป็นบุคลากรของรัฐให้
เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ..." 
ดังนั้น กรณีที่หารือผู้เข้าอบรมสามารถใช้รถราชการในการ
เดินทาง และสามารถเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้ ถือว่าเป็นค่า
พาหนะของผู้เดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
 

ส านักงานสรรพสามิตภาคจัดอบรม และเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาบรรยาย โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทางของวิทยากร กรณีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางของ
วิทยากรจะต้องจัดท ารายงานการเดินทาง (แบบ 8708) เป็น
หลักฐานการจ่ายหรือไม่ 

 

การเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับวิทยากรสามารถเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๕ ข้อ 17 การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะ
ส าหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ ...  "(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่
เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
จะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทน
การจัดรถรับส่งวิทยากรได้โดยให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินส าหรับ
วิทยากรเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการ
จ่าย"  และไม่ต้องจัดท ารายงานการเดินทาง (แบบ 8708)  
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การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
 
 

 

เงินค่ารักษาพยาบาลของปีงบประมาณนี้  จะส่งคืน
กรมบัญชีกลางต้องส่งเป็นเบิกเกินส่งคืนหรือรายได้แผ่นดิน 
 

เงินค่ารักษาพยาบาลของปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งคืน
กรมบัญชีกลางต้องส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและกาน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 96 
 

ข้าราชการรายหนึ่ง เข้าโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือผ่าใส้ติ่ง 
โ ดยนอน โ ร งพย าบาล  1 คื น  ส ามารถน า ใบ เส ร็ จ ค่ า
รักษาพยาบาลมาเบิกได้หรือไม่ และสามารถเบิกได้ทั้งหมด 
หรือไม่อย่างไร 
 

ให้พิจารณาว่าการเข้ารับการรักษาดังกล่าว เป็นกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ  ที่ กค 
0416.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือไม่ โดย
พิจารณาจาก "ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน" ที่ออกโดย
สถานพยาบาล และต้องแนบมาเบิกพร้อมใบเสร็จรับเงินด้วย
ทุกครั้ง ซึ่งใบประเมินคัดแยกผลการประเมินจะต้องปรากฏ
ข้อความว่า "ไม่เข้าเกณฑ์" และจ าแนกระดับความฉุกเฉิน ใน
หัวข้อ 2.1 การประเมินโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยพิจารณา
จากรหัส ESI ผลการประเมินเป็น "ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน" หรือ 
"ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง" จะปรากฏข้อความว่า "เร่งด่วน" หรือ 
"ไม่รุนแรง" จึงจะสามารถน ามาเบิกได้  หากผลการประเมินเป็น 
"อื่น ๆ " หรือ "ทั่วไป" ไม่ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถเบิกได้  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 76 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2561  

อัตราที่สามารถเบิกได้ กรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 
หรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงการ เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 
สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 
ดังนี้ (1) ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีเข้า
รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  (2) 
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคให้เบิกได้
เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการ  (3) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืน ๆ ให้เบิกได้
ครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินแปด
พันบาท  
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ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ลงวันที่ 19 เมษายน 

2560 ผู้ เบิกมายื่นเบิกก่อนวันที่ 19 เมษายน 2561 โดย
เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบใบส าคัญ และเบิกในระบบ 
GFMIS วันที่ 19 เมษายน 2561 จะได้หรือไม่ 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ผู้เบิกมีสิทธิน าใบเสร็จรับเงินมาขอ
เบิกได้ภายในก าหนด 1 ปีนับแต่วันที่ระบุใน ใบเสร็จรับเงิน 
กรณีนี้ผู้เบิกมายื่นขอเบิกก่อนวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งยัง
ไม่ครบก าหนด 1 ปี สามารถเบิกได้ โดยไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับ
วันที่เบิกในระบบฯ 
 

กรณีมีใบส่งต่อไปเอ็กเรย์ แล้วไปเข้าเอ็กเรย์ที่โรงพยาบาล
เอกชน สามารถเบิกได้หรือไม ่

สามารถเบิกได้ ถ้าโรงพยาบาลที่รักษาส่งตัวไป เบิกใน
อัตราค่าบริการสาธารณสุขที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
 
 
 

 

การเบิกค่าศึกษาบุตร กรณีบุตรเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2535 
อายุครบ 25 ปี บริบูรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้น าใบเสร็จ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ใบเสร็จลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2560 มายื่นเบิกเดือน กันยายน 2560 สามารถ
เบิกได้หรือไม ่
 

ใบเสร็จค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 
สามารถเบิกได้ เนื่องจากบุตรอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 

ค่าเล่าเรียนบุตรโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา 
ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน สามารถเบิกได้ทั้งจ านวนหรือไม่  
 

การ เบิ กค่ า เล่ า เ รี ยนบุ ตร ให้ ปฏิบั ติ ต ามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 ในเสร็จรับเงินกรณีหารือสามารถเบิกได้ทั้ง
จ านวน แต่ไม่ เกินอัตราที่ก าหนดในระดับประถมศึกษา
สถานศึกษาของเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุน เบิกได้ปีการศึกษา
ละไม่เกิน  13,200 บาท และสถานศึกษาที่ได้รับการอุดหนุน 
เบิกได้ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,200 บาท  

การเบิกค่าศึกษาบุตร ข้าราชการมีบุตรทั้งหมด 4 คน 
ปัจจุบันเบิกค่าการศึกษาบุตรของบุตรล าดับที่ 1-3 หากบุตร
คนแรกอายุเกิน 25 ปี จะสามารถน าค่าศึกษาบุตรล าดับที่ 4 
มาเบิกได้หรือไม ่

 

ไม่สามารถน าค่าศึกษาบุตรของบุตรล าดับที่ 4 มาเบิกได้ 
ตามมาตรา 7 ให้ผู้มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรตามมาตรา 6 มีสิทธิได รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม การนับล าดับ
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให นับเรียงตามล าดับการเกิด
ก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู
ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่   การนับบุตรล าดับที่ 4 เกิด
จากการแทนโดยผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคน ถาบุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวน
สามคนตามวรรคหนึ่งตายกายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้
หรือเป็นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิได้
ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
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การศึกษาของบุตรวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ก่อนอายุครบยี่สิบห าป บริบูรณ ก็ให ผู้นั้นมีสิทธิ ได รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิมขึ้นอีกเทาจ านวนบุตร
ที่ตายกายพิการ หรือเป็นคนไรความสามารถคนเสมือนไร
ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบนั้น โดย
ใหนับบุตรคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน 

การเบิกค่าช่วยการศึกษาบุตร กรณีบุตรท างานรับ
ราชการแต่อายุไม่ถึง 25 ปี สามารถเบิกได้หรือไม่  

 

สามารถเบิกได้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 (ฉบับที่ 1 – 6) ก าหนด
นิยาม บุตร ไว้ว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายล าดับที่ 1-3 
ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี  

 
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
 

 

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงสายตรวจ ลูกจ้างขอเบิกในวันที่
หัวหน้าสายตรวจไม่ได้เบิก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบ
กับ แบบ ส 2/1 พบว่าในวันดังกล่าวหัวหน้าสายตรวจและ
ลูกจ้างได้เดินทางไปออกตรวจปราบปรามจริง ดังนั้น ลูกจ้างมี
สิทธิเบิกได้หรือไม่ 
 

ลูกจ้างสามารถเบิกเงินได้ เนื่องจากมีหลักฐานในแบบ  
ส 2/1 ว่าได้ออกตรวจปราบปรามจริง 
 

การออกตรวจปราบปราม และมีการเปรียบเทียบคดีที่
ส านักงาน ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทางหรือไม่ และสามารถ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันนั้นได้หรือไม่ 
 

สามารถเบิกได้ เนื่องจากการเปรียบเทียบคดีเป็นการ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากการออกตรวจปราบปราม จึงจ าเป็น
จะต้องกลับมาที่ตั้งส านักงาน ไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการ
เดินทางในวันนั้น 

 
การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องขออนุมัติ
ทุกเดือนหรือขออนุมัติยาวทั้งปีงบประมาณ  และใครเป็นผู้
ควบคุมงาน? 
 

การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ท าการขอ
อนุมัติในเดือนที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีมี
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันหลายคนให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 9  ทั้งนี้  หากต้องของบประมาณ
ส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งปี สามารถท า
หนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานอกเวลาราชการทั้งปีได้  
 

การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการครั้งเดียวทั้ง
ปีงบประมาณได้หรือไม ่
 

การอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาช่วงเวลาใดอยู่ใน
อ านาจอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะ
ช่วงเวลาที่จ าเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น 
ๆ เพ่ือประโยชน์ของงานราชการเป็นส าคัญ และให้ค านึงถึง
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ความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕   

 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  

การเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบพนักงาน
ราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการอะไรได้บ้าง 
และเบิกได้อัตราเท่าใด 
 

การเบิกค่าตอบแทนการสอบให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 
2549 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 40 
ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2549 โดยคณะกรรมการที่ เบิก
ค่าตอบแทนได้มีได้แก่ กรรมการสอบข้อเขียน  กรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ประเมินบุคคล การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือ
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ กรรมการสอบรับทุน 
กรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการสอบ อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบดังกล่าว 
 

การด าเนินการสอบพนักงานราชการ สามารถเบิก
ค่าตอบแทนเจ้ าหน้าที่ ด า เนินการสอบได้  ตามหนั งสื อ 
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 134 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2555 ได้หรือไม ่
 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 
134 ลงวันที่  12 พฤศจิกายน 2555  ได้ กล่ าวถึ งการ
ด าเนินการสอบแข่งขันเ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผู้สมัครสอบจ านวนมาก จ าเป็นต้องหา
สถานที่และเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการด าเนินการสอบ จึงให้
หน่วยงานที่มีความพร้อมด าเนินการสอบแทน โดยก าหนด
หลักเกณฑ์และอัตราในการด าเนินการส าหรับ หน่วยงานที่
ด าเนินการจัดสอบให้กับส่วนราชการนั้น ในกรณีที่ส่วนราชการ
ด าเนินการจัดสอบเองให้เบิกค่าตอบแทนการสอบให้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การสอบ พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0409.6/ว 40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 
 

มีการขอก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักของกรมสรรพสามิตโดย
ใช้สถานที่ราชพัสดุ แต่สถานที่เป็นเนินเขา ต้องท าการขุดดิน
เพ่ือปรับพ้ืนที่ ซึ่งต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 โดยจะต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มหาดไทย) ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2546  ค่าควบคุมงานของผู้ควบคุมงานดังกล่าว
สามารถเบิกได้หรือไม่ 

ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากกฎกระทรวง (มหาดไทย) 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 ไม่ได้ก าหนด หรือ
กล่าวถึงค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานการขุดดิน  
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กรณีการขอคืนเงินหลักประกันสัญญางานก่อสร้าง 

วงเงินหลักประกัน 400,000 บาท โดยผู้รับจ้างท าสัญญากับ
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค ใครเป็นผู้อนุมัติให้คืน
เงินหลักประกัน และจะเบิกจ่ายเงินที่ใด  
 

กรณีผู้ลงนามในสัญญาเป็นผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาค ให้ขออนุมัติคืน เงินหลักประกัน โดย
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคเป็นผู้อนุมัติ และอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินหลักประกันสัญญาโดยสรรพสามิตพ้ืนที่ ตามค าสั่ง
กรมสรรพสามิต ที่ 511/2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 
 

หน่วยงานมีการก่อสร้างบ้านพักอาศัย โดย ในการ
ก่อสร้างด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.  2535 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และขอโอนเงิน
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน สามารถเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุม
งานได้ในอัตราใด 
 

กรณีการจ้างก่อสร้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 18 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551  หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
350 บาท/วัน/งาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 300 บาท/วัน/
งานและคุณสมบัติ และสิทธิการเบิกเป็นไปตามหนังสือกรม
สรรพสามิต ที่ กค 0617.2/ว 1438 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2559  
 

ด้านการพัสดุ  
 
 

 
การขอโอนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ท าได้
หรือไม ่
 

ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ด าเนินการขอโอนเงินตามวันที่ผู้
ควบคุมงานปฏิบัติงานในแต่ละงวดงาน ตามวันที่ปฏิบัติงานจริง 
ระยะเวลาวันที่ในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอเบิกให้ครบถ้วน  

 
แฟ้มแขวน กระดาษ Post-in ค่าดอกไม้สด Lable ฟิล์ม

กรองแสง กระจกบนโต๊ะท างาน ป้ายพลาสติกผู้เข้าร่วมประชุม 
ป้ายซื่อ ที่คั่นหนังสือ ค่าแถบดัชนี นม ชา กาแฟ ปกค ากล่าว
รายงาน ปากกาเน้นตัวอักษร แลคซีน กาว 2 หน้า ที่ก้ันหนังสือ  
ค่าน้ าดื่ม สามารถเบิกจากเงินงบประมาณได้หรือไม่ 
 

แฟ้มแขวน กระดาษ Post-in ค่าดอกไม้สด Lable ฟิล์ม
กรองแสง กระจกบนโต๊ะท างาน ป้ายพลาสติกผู้เข้าร่วมประชุม 
ป้ายซื่อ ที่คั่นหนังสือ ค่าแถบดัชนี นม ชา กาแฟ ปกค ากล่าว
รายงาน ปากกาเน้นตัวอักษร แลคซีน กาว 2 หน้า ที่ก้ันหนังสือ  
ค่าน้ าดื่ม ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณ เป็นไปตามการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ www.BB.go.th 
 

กรณีจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มี
ภาชนะเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงจะต้องด าเนินการในระบบ  
e-GP หรือไม ่
 

ไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP ให้หน่วยงานด าเนินการ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 
ลงวันที่  24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Fovernment Rrocurement :e-GP) ข้อ 2 
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การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP ข้อ 2.2.4 
กรณีจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะ
เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

จ้างเหมาท าความสะอาดเมื่ อหมดสัญญาจ้างแล้ว 
จะต้องคืนหลักประกันสัญญาจ้างหรือไม่ 
 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 5 ข้อ 170 
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน
โดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 

การค านวณราคากลางจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง มี
หลักเกณฑ์อย่างไร 
 

 

ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตาม
ประกาศในเว็บไซด์  http: //www.gprocurement.go.th  
และการค านวณราคากลางที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง ให้ค านวณราคา
กลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560  "ราคากลาง" หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐาน
ส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ (1) ราคาที่ได้มาจากการ
ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
 (2) ราคาที่ ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดท า  (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด  (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด  (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  (6) ราคาอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
นั้น ๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  
ในกรณีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้
ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่
ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ 
(6) โดยใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
 

กรณีงานก่อสร้างจะต้องด าเนินการจัดท าร่างขอบเขต
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือไม่ 
 

ไม่ต้องจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
และให้ด าเนินการจ้างตามหมวด 4  

 



Page 23 of 27 
 

ประเด็นข้อหารือ การให้ค าปรึกษา 
พนักงานขับรถยนต์ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอใช้

รถยนต์ส่วนกลางเพ่ือไปรับสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่ต่างจังหวัดซึ่ง
เป็นจังหวัดใกล้เคียงกัน โดยเป็นการกลับจากการเดินทางไป
ราชการ สามารถกระท าได้หรือไม่ 
 

ไม่ได้ ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้รถ
ส่วนกลาง พ.ศ. 2553 ข้อ 8 (3) สรรพสามิตพ้ืนที่ มีอ านาจสั่ง
ใช้รถที่อนุมัติให้น าไปใช้ประจ าหน่วยงานของตน รวมทั้งที่
น าไปใช้ประจ าหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เพ่ือ
ภารกิจของหน่วยงานนั้น หรือภารกิจของหน่วยงานที่อยู่ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบได้ตามเหตุผลและความเหมาะสม กรณีนี้
เป็นการเดินทางไปราชการ สรรพสามิตพ้ืนที่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสถานที่ที่ไปราชการ
มายังส านักงานได้ และก าชับให้ด าเนินการตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0106/ว 427 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้รถส่วนกลาง 
 

การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงใครมีอ านาจในการเซ็นใบสั่ง
จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
 
 

การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภาระกิจของหน่วยงาน ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 
2561 ข้อ 2 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีภาชนะที่ใช้ส าหรับเก็บ
รักษาน้ ามันเชื้อเพลิง (2) (2.1) กรณีจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงที่ให้
เครดิตแก่หน่วยงาน 

- ในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ ามันที่สถานบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงเป็นผู้จัดหาให้ โดยกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเภท ปริมาณ และราคาน้ ามันที่สั่งซื้อ อาจเว้นรายละเอียด
ดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้ 

- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุส่งมอบใบสั่งจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงส่วนหนึ่งให้แก่ผู้จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

- ภายหลังจากการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงแล้ว ให้ผู้จัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงเขียนข้อความในใบบันทึกรายการขาย (Sales 
slip) ที่สถานบริการเชื้อเพลิงออกให้ว่า "ได้รับมอบน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว" หรือ
ข้อความในท านองเดียวกัน พร้อมทั้งน้ ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือ 
โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ 

 
สรรพสามิตพ้ืนที่สามารถน ารถส่วนกลางไปใช้เสมือนรถ

ประจ าต าแหน่งและเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจากส่วนราชการได้
หรือไม ่
 

สรรพสามิตพ้ืนที่ไม่สามารถน ารถส่วนกลางไปใช้เสมือน
รถประจ าต าแหน่งได้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0106/ว 527 ลงวันที่ 29 
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มีนาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับ
เรื่องร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางรายในสังสัดส่วนราชการ ซึ่ง
มิได้ด ารงต าแหน่งที่ทางราชการจัดหารถประจ าต าแหน่งให้ ได้
น ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจ าต าแหน่ง และเบิกค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงจากทางราชการ  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
พิจารณาเรื่องดังกว่าแล้วเห็นว่า การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการเป็นจ านวนมาก ข้าราชการผู้ใดที่
มิได้ด ารงต าแหน่งที่มีรถประจ าต าแหน่งจะน ารถส่วนกลางไปใช้
เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่งมิได้ ข้าราชการผู้ใดกระท าการ
ดังกล่าว ให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงด้วย 

ข้าราชการผู้อยู่ในข่ายที่จะเลือกรับค่าตอบแทนเหมา
จ่ายฯ ต้องเป็นข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับรองอธิบดีหรือ
เทียบเท่า ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และ
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ซึ่งมีสิทธิได้รถประจ า
ต าแหน่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถเป็นประธานตรวจรับ
พัสดุได้หรือไม ่
 

สามารถเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตามระเบียบ ข้อ 
26 วรรคสาม ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

การขออนุญาตให้ใช้รถราชการ หัวหน้าส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา สามารถอนุญาตใช้รถราชการได้หรือไม่ 
 

สามารถอนุญาตใช้รถราชการได้ ตามระเบียบกรม
สรรพสามิตว่าด้วยการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ผู้มี
อ านาจสั่งให้ใช้รถส่วนกลาง  (4) นักวิชาการสรรพสามิตหรือ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่ งปฏิบัติ งานในฐานะหัวหน้า
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีอ านาจสั่งใช้รถที่ได้รับอนุมัติ
ให้น าไปใช้ประจ าหน่วยงานของตน เพ่ือภารกิจของหน่วยงาน
ได้ตามเหตุผลและความเหมาะสม 
 

การใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ รถยนต์ที่ใช้ออกตรวจ
ราชการสามารถใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการได้หรือไม่ 
 

รถยนต์ที่ใช้ออกตรวจราชการไม่สามารถใช้บัตรเติม
น้ ามันราชการได้ กล่าวคือหากการเดินทางโดยอนุมัติเดินทาง
ไปราชการ การใช้รถยนต์เพ่ือการออกตรวจจะอยู่ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2550 แต่หากเป็นการออกตรวจราชการใน
ลักษณะไปเช้า-เย็นกลับ ไม่พักค้างคืน ไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วน
ราชการสามารถใช้หลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 
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ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 89 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ ข้อ 5 ให้ใช้บัตรเติมน้ ามันรถ
ราชการ ส าหรับรายการค่าน้ ามันรถราชการประจ าในส านักงาน 
ซึ่งไม่รวมถึงรายการค่าน้ ามันรถราชการที่เกิดจากการเดินทาง
ไปราชการ 

 
การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาดแม่บ้านสามารถ

จ่ายผ่านส่วนราชการได้หรือไม่ 
 

การจ่ายค่าจ้างเหมาท าความสะอาดบุคคลธรรมดา ให้
จ่ายเงินผ่านส่วนราชการ ตามแบบ ขบ. 02 ตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 33 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2549 
 

กรณีวันครบก าหนดส่งมอบงานครุภัณฑ์เป็นวันที่ 10 
ธันวาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และ
บริษัทได้ส่งงานล่าช้า จะคิดค่าปรับจากวันใด 
 

กรณี วั นสุ ดท้ ายของก าหนดส่ งมอบงานตร งกับ
วันหยุดราชการ ต้องเริ่มนับวันที่ เริ่มท าการใหม่ต่อจาก
วันหยุดราชการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบ 

กรณีจะเริ่มนับวันปรับได้ตั้งแต่วันถัดจากวันแรกที่ทาง
ราชการเปิดท าการ (ไม่ใช่นับวันแรกที่เปิดท าการ เพราะวัน
ดังกล่าวถือว่ายังอยู่ในระยะเวลา ผู้รับจ้างจึงยังสามารถส่งมอบ
งานโดยไม่เสียค่าปรับ) 

การนับวันปรับต้องนับถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เช่น 
ส่งมอบงานวันที่ 15 ต้องนับวันที่ 15 เป็นวันปรับด้วย  
 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างเกินกว่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเปิดเผยราคากลาง
ตามแนวทางของ ปปช. คือ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
ฐานข้อมูล  ( เ ว็บ ไซต์ )  2 แห่ ง  ได้ แก่  ระบบฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

 

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค านวณราคากลาง ยังต้อง
ด าเนินการตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค านวณราคากลาง 
อยู่  จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการฉบับใหม่ จาก ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

การซื้อวารสารสามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานโดยไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้หรือไม่  
 

การจัดซื้อวารสาร ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ตามรายการสิ่ งที่ส่ งมาด้วย 1 หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2561   
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การซื้อวารสาร และค่าพวงมาลาส าหรับการถวายในพิธี

ต่าง ๆ สามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโดยไม่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้หรือไม่  
 

การจัดซื้อวารสาร ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ตามรายการสิ่ งที่ส่ งมาด้วย 1 หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2561 ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 
บาท 

2. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ 
พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันท าการถัดไป 

3. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าวเป็นหลักฐานในการ
ตรวจรับโดยอนุโลม 
 

พัสดุ เสีย ช ารุดระหว่างปี จะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงหรือไม่   
 

หน่วยงานจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้
ในราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 124  
 

การจัดโต๊หมู่บูชาในงานพระราชพิธีจะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุอย่างไร 

 

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ด้านอ่ืน ๆ  
ลูกจ้างชั่วคราวมาบรรจุ และปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 6 

เดือน มีสิทธิลาป่วยหรือไม่ หากลาต้องหักเงินเดือนหรือไม่ 
 

กรณีเริ่มปฏิบัติงานในปีแรกลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วย 
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันท าการ เว้นแต่ใน
กรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือน ไม่อยู่ใน
ข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว และในปีถัดไปลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างไว้
ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง อัตราปกติ
ระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 15 วันท าการ ตามระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 ข้อ 20 ดังนั้น 
หากปฏิบัติงานไม่เกิน 6 เดือน และลาป่วยจะต้องหักเงินเดือน
ตามจ านวนวันที่ลา  
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ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพสามิตออกให้ สามารถออกใบ

แทนใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ อย่างไร 
 

ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการรับช าระเงิน
ภาษีอากรและเงินรายรับอ่ืนด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ. 
2529 ข้อ 18  ใบเสร็จรับเงิน สามารถออกใบแทนได้ เมื่อ
ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้น าค าร้องขอใบแทนเช้าเครื่องออก
ใบเสร็จรับเงินเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน ในการออกใบแทน
ใบเสร็จรับเงินให้เรียกค่าใบแทนใบละ 10 บาท และเขียนค าว่า 
"ใบแทน" ไว้บนด้านหน้าใบเสร็จรับเงินตรงช่องว่างกึ่งกลางและ
เขียนเลขรหัสประเภทรายรับ วัน เดือน ปี  จ านวนเงินตาม
ใบเสร็จฉบับเดิมภายในวงเล็บไว้ใต้รายการของใบเสร็จรับเงินที่
ออกนั้น  แล้ ว เสนอหัวหน้าฝ่ ายเก็บรายได้  กองรายได้  
สรรพสามิตจังหวัด หรือสรรพสามิตอ าเภอ แล้วแต่กรณี ลงนาม
รับช าระเงิน พร้อมกับลงนามและวันเดือนปีก ากับไว้ใต้ค าว่า 
"ใบแทน" เพ่ือรับรองว่าเป็นใบแทน และเงินค่าใบแทนนี้ให้ถือ
ว่าเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด  

เงินสวัสดิการของหน่วยงาน ตรวจสอบพบว่าบันทึก
บัญชีลูกหนี้ต่ าไป 10 บาท จะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไร 
 

ให้ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ โดย เดบิต ลูกหนี้  10 บาท 
เครดิต เงินกองทุนกู้ยืม 10 บาท แล้วจึงก่อนท าการปิดบัญชี
เงินกองทุนกู้ยืม เข้าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน 
เพ่ือจัดสรรตามอัตราส่วนที่ก าหนดในปีต่อไป 

ค าย่อชื่อหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต ปัจจุบัน
ปฏิบัติตามกฎหมายใด 
 

ค าย่อชื่อหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต เป็นไปตาม
บันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ กค 0601/ว 1321 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ค าย่อชื่อหน่วยงานภายในกรม
สรรพสามิต 
 

น าใบเสร็จรับเงิน (แบบ 2) ของปีงบประมาณ 2560 
มาใช้ในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากยังใช้ไม่หมดเล่มได้
หรือไม่   
 

ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ 2560 ไม่สามารถน ามาใช้
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของป
งบประมาณใด ใหใชรับเงินภายในปงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นป
งบประมาณใหม ใหใชใบเสร็จรับเงิน เล่มใหม ใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดยังไม ใช ให คงติดไว กับเล่มแต ให ปรุ เจาะรู หรือ
ประทับตราเลิกใช เพ่ือใหเป็นที่สังเกตมิใหน ามาใชรับเงินได
อีกตอไป 

การปฏิบัติงานแทนสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา ต้องลงนามอย่างไร 
 

ใช้ "รักษาการในต าแหน่ง" เป็นไปตาม พรบ.บริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 ม.32,33 ว.2 ซึ่งก าหนดว่าต าแหน่ง
บริหารคือใครบ้าง  และตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ข้อ 68 ...ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร
รักษาการในต าแหน่งนั้น ได้ 

 


