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การเบิกจ่ายเงิน

การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

การเงินและบัญชี

การพัสดุ



การเบิกจ่ายเงิน

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
 ค่าการศึกษาบุตร
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ค่าเช่าบ้าน
 ค่ารักษาพยาบาล
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : ข้าราชการรายหนึ่งเกษียณอายุ
ราชการที่จังหวัด A แต่ขอรับบ านาญที่
จังหวัด B กรณีนี้สามารถเบิกค่าขนย้าย
กลับภูมิล าเนาได้ที่จังหวัด B ใช่หรือไม่
จะน ามาเบิกได้ในช่วงเวลาใด

A : ไม่ใช่ ข้าราชการได้เกษียณอายุราชการ 
ณ จังหวัด A จึงต้องขออนุมัติเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาขณะที่อยู่ในจังหวัด A และให้เบิก
ค่าขนย้ายที่จังหวัด A โดยสามารถเบิก
ค่าขนย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณถัดไป แต่ไม่เกิน 180 วัน 
นับแต่วันเกษียณอายุราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) 
มาตรา 43

การเบิกค่าขนย้ายกรณีเกษียณอายุราชการ



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : ข้าราชการรายหนึ่งบรรจุรับราชการ
ครั้งแรกที่จังหวัด A เกษียณอายุราชการที่
จังหวัด B และขอเดินทางกลับภูมิล าเนาที่
จังหวัด C ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาได้หรือไม่

A : ข้าราชการรายนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมได้ แต่ ต้องขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการ (กรมสรรพสามิต)          
เพื่อเดินทางกลับไปยังจังหวัด C ซึ่งเป็นท้องที่อื่น
ที่ไม่ใช่ภูมิล าเนาเดิมตามความหมาย               
ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
ไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2560) และเบิกค่าใช้จ่ายได้ไมสู่งกว่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม      
ตามมาตรา 45

การเบิกค่าขนย้ายกรณีเกษียณอายุราชการ
ภูมิล าเนาเดิม  หมายถึง ท้องท่ีเริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือ
ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : ค่าน้ ามันรถที่เติมระหว่างการ
เดินทางไปราชการ ต้องน ามาบันทึกใน
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708) อย่างไร การเบิกใช้
บัญชีแยกประเภทอะไร

A : ค่าน้ ามันรถที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการ บันทึกในแบบ 8708 เป็น
ค่าพาหนะเดินทาง การเบิกใช้บัญชี
แยกประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ - ในประเทศ รหัสบัญชี 
5103010199

การเบิกค่าน้ ามันรถที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชี
มาตรฐานเพื่อใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : การขออนุมัติออกตรวจปฏิบัติการ 
ณ สถานประกอบการ ไม่ได้พักค้างแรม 
แต่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
เกิน 6 ชั่วโมง สามารถเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ได้หรือไม่ 

A : การออกตรวจสอบดังกล่าว เป็นการ
เดินทางไปราชการชั่วคราวตามมาตรา 13 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) 
สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ 
ตามมาตรา 16 ในกรณีที่มิได้มกีารพักแรม 
หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่
ไม่ถึงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็น
หนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง 
แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ กรณีไม่พักค้างแรม



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : สรรพสามิตพื้นที่ได้มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่
ไปออกตรวจสอบสถานบริการเฉพาะกิจ
ในช่วงเทศกาล แต่อยู่ในต าบล และอ าเภอ
เดียวกันกับสถานที่ท างาน ถือเป็น
การเดินทางไปราชการชั่วคราวหรือไม่ 
และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่

A : การเดินทางไปราชการชั่วคราวตาม
มาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2560) หมายถึง การไปปฏิบัติ
ราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่ง
ปฏิบัติราชการปกตติามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ราชการโดยปกติ กรณีที่หารือเป็นการ
เดินทางไปราชการชั่วคราว สามารถเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ ตามมาตรา 16

การเดินทางไปราชการชั่วคราว



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
เดินทางไปรักษาการในต าแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญ ระหว่างรักษาการในต าแหน่ง 
ในการเดินทางไปราชการ จะเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางในอัตราของระดับต าแหน่งใด

A : ในวันที่เดินทางไปรายงานตัวเพื่อ
รักษาการในต าแหน่งให้เบิกในอัตราระดับ
ช านาญการพิเศษ และระหว่างรักษาการ
ในต าแหน่ง ให้เบิกได้ในอัตราต าแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ เป็นไปตามมาตรา 10
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผู้รักษาการในต าแหน่ง



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : เจ้าหน้าที่ตรวจปราบปราม 
ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจปราบปราม และต้อง
นั่งเรือข้ามทะเลไปตรวจอีกฝั่ง โดยเหมาเรือ
ชาวบ้าน สามารถเบิกค่าเรือได้หรือไม่ 
เนื่องจากไม่มีตั๋วเรือ และไม่มีใบเสร็จรับเงิน

A : สามารถน าค่าเรือมาเบิก            
เป็นค่าพาหนะเดินทางได้ โดยเจ้าหน้าที่
จะต้องรับรองว่ามีการจ่ายค่าพาหนะ   
(ค่าเรือ) นั้นจริง และจัดท าใบรับรอง   
แทนใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย     
เพื่อประกอบการเบิก ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน    
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 48

ค่าพาหนะ : ค่าจ้างเหมาเรือ



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : การเดินทางไปราชการ และเบิกค่าที่พัก
แบบเหมาจ่าย จะต้องจัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินคา่ที่พัก หรือไม่

A : ไม่ต้องจัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากเป็นอัตราที่
ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3         
ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง         
ไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ดังนั้น ผู้เบิกไม่ต้องรับรองค่าที่พัก      
ของตนเอง

เบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าย



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : การเดินทางไปราชการ ตามหนังสือของ
กรมฯ เพื่อให้เข้ามาร่วมงานกฐิน
พระราชทาน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้หรือไม่

A : การเดินทางไปเป็นผู้ร่วมงานกฐินฯ
ไม่ถือเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0502/19516 ลงวันที่ 19 เมษายน 2533

การเดินทางราชการกฐินกรมฯ

“กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าในสังกัดของกรม 
ได้รับอนุญาตให้ไปร่วมงานพระกฐินพระราชทาน การไป
ร่วมงานดังกล่าวเป็นการแสดงจิตศรัทธาเข้าร่วมงานการ
กุศลตามอัธยาศัยของแต่ละคน จึงไม่ถือเป็นการเดินทาง
ไปราชการช่ัวคราวไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปร่วมงานดังกลา่วได้ และกรณีที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดไดร้ับอนุญาตให้เดนิทางไปศึกษา     
ดูงานต่อจากงานกฐินพระราชทาน และการไปศึกษาดูงาน
หรือทัศนศึกษาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการเดินทางไป
ราชการชั่วคราวจึงไม่อาจเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
ไปราชการได”้



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : การเดินทางไปราชการ โดยสาร
เครื่องบินในใบเสร็จรับเงิน มีรายการระบุว่า
เป็นค่าบริการเลือกที่นั่ง และค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิต สามารถน ามาเบิกได้หรือไม่

A : ค่าบริการเลือกที่นั่ง และค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิต ไม่สามารถน ามาเบิกได้ โดย
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ จะเป็นค่าพาหนะ รวมถึง
ค่าสัมภาระและค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
ที่สายการบินเรียกเก็บ ยกเว้น ค่าบริการ
เลือกที่นั่ง ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม   
ค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือค่าประกันภัยภาค
สมัครใจไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีการปฏิบัติ            
กรณีผู้เดินทางท าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Q : ข้าราชการ ได้มีค าสั่งให้ย้ายไปรับ
ราชการต่างท้องที่ สามารถเบิกค่าขนย้าย 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
หรือไม่

A : ให้ตรวจสอบว่าข้าราชการรายนั้น      
ไดม้ีค าร้องขอย้ายหรือไม่ ถ้ามีค าร้องขอย้าย 
จะไม่สามารถเบิกได้ ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2560) มาตรา 33 ถ้าไม่มีค าร้องขอ
ย้าย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ในลักษณะ
เหมาจ่ายได้

เบิกค่าขนย้ายกรณีมีค าร้องขอย้าย



มาตรา ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจ าซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้
เดินทางไปประจ าส านักงานแห่งใหม่ ตามค าร้องขอของตนเอง ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา ๑๔ และกรณีท่ีผู้เดินทางดังกล่าว มีความ
จ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะ
เหมาจ่าย ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พ.ศ. 2550

ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท)
๑ – ๕๐

๕๑ – ๑๐๐
๑๐๑ – ๑๕๐
๑๕๑ – ๒๐๐
๒๐๑ – ๒๕๐
๒๕๑ – ๓๐๐
๓๐๑ – ๓๕๐
๓๕๑ – ๔๐๐
๔๐๑ – ๔๕๐
๔๕๑ – ๕๐๐
๕๐๑ – ๕๕๐
๕๕๑ – ๖๐๐
๖๐๑ – ๖๕๐
๖๕๑ – ๗๐๐
๗๐๑ – ๗๕๐
๗๕๑ – ๘๐๐
๘๐๑ – ๘๕๐
๘๕๑ – ๙๐๐
๙๐๑ – ๙๕๐

๙๕๑ – ๑๐๐๐
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐

๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๕๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๕๐๐
๙,๐๐๐
๙,๕๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๕๐๐

บัญชีหมายเลข 4
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

ประจ าในราชอาณาจักร

อัตราเบิกค่าขนย้ายสิ่งของ

ส าหรับระยะทางที่
เกิน 1,500 กิโลเมตร 

ขึ้นไป ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการต้นสังกัด 
ที่จะพิจารณาอนุมัติ   

ให้เบิกจ่ายในลักษณะ
เหมาจ่ายได้ตาม

ความจ าเป็น
เหมาะสม



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

Q : ในการจัดอบรมต่างจังหวัดและผู้จัดใช้รถยนต์
ส่วนกลางในการเดินทางในการอบรม สามารถเบิก
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเติมรถยนต์ส่วนกลาง     
ได้หรือไม่

A : ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่เติมรถยนต์ส่วนกลาง     
ที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นค่าพาหนะที่เป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้จัดอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555    
ข้อ 8 สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง             
ตามระเบียบฯ ข้อ 17

เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

Q : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความประสงค์จะใช้รถยนต์
ส่วนกลางในการเดินทางไปฝึกอบรมต่างจังหวัด 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน       
ขับรถยนต์จะเบิกเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรมได้
หรือไม่

A : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานขับรถยนต์
ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         
ไม่สามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ 
เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ไม่ใช่บุคคลตามข้อ 10 
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย        
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใช้รถยนต์ส่วนกลางในการเดินทางไปฝึกอบรม

ข้อ 10 บุคคลที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่ (1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด
การฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม (2) เจ้าหน้าที่ (3) วิทยากร (4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(5) ผู้สังเกตการณ์ 



ค่าการศึกษาบุตร

Q : ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาบุตร มีรายการระบุว่าเป็น
ค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถเบิกได้หรือไม่

A : ให้ตรวจสอบรายการนี้ในใบรับรองของสถานศึกษา หากมีระบุไว้ว่า
เป็นรายการที่โรงเรียนเรียกเก็บก็สามารถเบิกได้ แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้
ในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่        
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ        
ค่าเล่าเรียน

รายการค่าการศึกษาบุตรที่เบิกได้



ค่าการศึกษาบุตร

Q : บุตรข้าราชการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียบร้อยแล้ว 
และไปเรียนต่อโรงเรียนเตรยีมทหาร จะสามารถเบิกค่าเล่าเรียนของ
โรงเรียนเตรียมทหารได้หรือไม่ 

A : โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย สามารถเบิกได้ ถ้าอายุบุตรยังไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ตามค านิยาม
ของ “บุตร” แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562

เรียนโรงเรียนเตรียมทหารเบกิได้หรือไม่



ค่าการศึกษาบุตร

Q : ข้าราชการซึ่งเป็นบิดาได้เบิกค่าเล่าเรียนบุตร อายุ 22 ปี 
อยูร่ะหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อมาบุตรได้บรรจุ          
เข้ารับราชการ บิดายังสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรต่อได้หรือไม่

A : สามารถเบิกต่อได้ เนื่องจากบุตรยังอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์        
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
มาตรา 4 และไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะน าค่าเล่าเรียนบุตรที่ปฏิบัติงานแล้ว
มาเบิกไม่ได้

รายการค่าการศึกษาบุตรที่เบิกได้

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน



ค่าการศึกษาบุตร

Q : ข้าราชการฝ่ายหญิงสังกัดกรมสรรพสามิต จะใช้สิทธิสามีเบิก
ค่าการศึกษาบุตรซึ่งสามีปฏิบัติงานอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการอย่างไร

A : กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยฝ่าย
สามีจะต้องจัดท าหนังสือแจ้งการใช้สิทธิแบบ 7219 ไปที่ส่วนราชการของ
ฝ่ายหญิง และฝ่ายหญิงจัดท าหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ แบบ 7220 
ตอบกลับมาที่ส่วนราชการฝ่ายสามี เพื่อยืนยันการใช้สิทธิในการเบิก      
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ข้อ 5

สิทธิในการเบิกกรณีมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ



กรณีเป็นผู้มีสิทธิทั้ง 2 ฝ่าย อยู่คนละส่วนราชการ

แบบ 7219
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ

ส่วนราชการผู้ใช้สิทธิเบิก

แบบ 7220
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ

ส่วนราชการของผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเบิก



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

Q : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ าเป็นต้อง
ท าค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อควบคุมและรับรองการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือไม่

A : ระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ให้ท าค าสั่งแต่งตั้งบุคคล 
โดยกรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกัน
หลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึง่เป็นผู้รบัรอง
การปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานล าพังคน
เดียวให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผูร้ับรอง ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ข้อ 9

การรับรองการปฏิบัติงาน



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

Q : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง และไปท าหน้าที่ในวันนั้น ภายหลังได้
กลับมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลังเลิกงาน 
จะสามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาได้หรือไม่

A : มีการเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานในวันนั้นแล้ว จะไม่
สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในวันนั้นได้ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 7.5 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่น     
ของทางราชการส าหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้      
ทางเดียว

การเบิกค่าควบคุมงาน



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

Q : เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ศาลยุติธรรมในวัน
เสาร์ สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ได้หรือไม่

A : มีการขออนุมัติเดินทางไปราชการหรือไม่ ในกรณีนี้ไม่เป็นไป
ตามค านิยาม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง) ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ท างานนอกสถานที่วันหยุดราชการ



ค่าเช่าบ้าน

Q : ต าแหน่งสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา เป็นผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน สามารถแต่งตั้ง
ข้าราชการในสาขาได้หรือไม่หรือจะต้องแต่งตั้ง     
ผู้ที่มีต าแหน่งสูงกว่านั้น

A : ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับใดก็ได้ที่มี
ความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการเช่าบ้านได้ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธิการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549 ข้อ 9 เมื่อมีการ
รับรองสิทธิขอรับค่าเช่าบ้านแล้ว ให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 
10 แต่งตั้งข้าราชการจ านวนไม่น้อยกว่า  
3 คน เป็นคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายละเอียด…

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง



ค่าเช่าบ้าน

Q : ข้าราชการรายหนึ่งปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสรรพสามิตภาค
ต่อมาทางส านักงานสรรพสามิตภาคได้มีค าสั่งปรับปรุงตัวบุคคล 
ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ A ในสังกัดภาคนั้น
และมีบ้านพักให้ จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

A : การย้ายต่างท้องที่โดยมิได้ร้องขอ 
จะเกิดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หากไม่
ต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ 
1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
หรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ า
ส านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับ
สถาบันการเงิน
3) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงาน
ใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง

กรณีหารือจึงเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้เพราะ
ต้องห้ามตามมาตรา 7 1)ทางราชการได้จัด 
ที่พักให้

สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน



ค่าเช่าบ้าน

Q : ข้าราชการรายหนึ่งโอนมาจากหน่วยงานอื่น มาอยู่        
กรมสรรพสามิต ซึ่งต่างท้องที่กัน จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

A : การโอนไม่ถือว่าเป็นการย้ายตาม        
ค าร้องขอ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 
20 ธันวาคม 2542 จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าข้อต้องห้ามตามมาตรา 7 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ 
1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
หรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ า
ส านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับ
สถาบันการเงิน
3) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงาน
ใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง

สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน



ค่าเช่าบ้าน

Q : ข้าราชการปฏิบัติงานอยู่อ าเภอ A มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน    
และประสงค์จะซื้อบ้านใน อ าเภอ B โดยจะน าค่าผ่อนช าระบ้าน   
มาเบิกได้หรือไม่

A : การเบิกค่าผ่อนช าระเงินกู้บ้านครั้งแรก 
ต้องซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น 
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17
ดังนั้น ข้าราชการรายนี้ จึงไม่สามารถน า
ค่าผ่อนช าระเงินกู้ในอ าเภอ B มาเบิกเป็น
ค่าเช่าบ้านได้

สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน



ค่าเช่าบ้าน

Q : ข้าราชการรายหนึ่งโอนมากรมการแพทย์ มาอยู่ที่ 
กรมสรรพสามิตและไม่ต้องห้ามตามมาตรา 7 จะมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ และถ้าเช่าบ้านอยู่จังหวัดนนทบุรี
จะมีสิทธิเบิกหรือไม่

A : การโอนไม่ถือว่าเป็นการย้าย         
ตามค าร้องขอ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 
20 ธันวาคม 2542 จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าข้อต้องห้ามตามมาตรา 7 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การเช่าบ้านอยู่ท้องที่นนทบุรี ถ้าไม่มี
ปัญหาอุปสรรคในการเดินทางมาปฏิบัติงาน 
ก็สามารถท าได้ 

สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน



ค่าเช่าบ้าน

Q : ข้าราชการเดิมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และได้มีการปรับปรุง
ต าแหน่งโดยไม่ได้ยื่นค าร้องขอย้ายจากส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ไปอยู่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง ซึ่งอยู่ในท้องที่
เดียวกันและไม่มีข้อต้องห้ามตามมาตรา 7 จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
หรือไม่

A : การย้ายภายในท้องที่เดิม ซึ่งหากเดิม 
ไมส่ิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็ไม่มีสิทธเิบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการเหมือนเดิม เนื่องจากการย้ายใน
ท้องที่เดิม ไมเ่ข้าค านิยามที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ า
ส านักงานในต่างท้องทีม่ีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควร 
แก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจ านวนเงิน
ที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน



ค่าเช่าบ้าน

Q : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ได้จัดบ้านพักให้ ต่อมาบ้านพัก
ช ารุด ก าลังซ่อม และข้าราชการไดไ้ปเช่าบ้านอยู่ สามารถเบิก
ค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ และเมื่อบ้านพักซ่อมเสร็จ ได้จัดให้อยู่ในบ้าน
หลังดังกล่าว ข้าราชการผู้นั้นไม่ขออยู่จะขอเบิกค่าเช่าบ้านต่อได้
หรือไม่

A : กรณีที่บ้านพักที่ทางราชการจัดให้
ช ารุด จนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ และ
ต้องซ่อมแซม ข้าราชการที่เคยมีสิทธิเดิม  
ในการเบิกค่าเช่าบ้านมาก่อน (รายอื่นไม่
สามารถเบิกได้) สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
จนกว่าบ้านหลังดังกล่าวจะซ่อมเสร็จ 
หากซ่อมบ้านเสร็จแล้ว ข้าราชการผูน้ั้น    
ไม่ขออยู่ ถือว่าสละสิทธิการเข้าพักบ้านพัก
อาศัยของทางราชการ และไม่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน

สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน



ค่าเช่าบ้าน

Q : ข้าราชการรายหนึ่งย้ายไปรับราชการในพื้นที่ อ.เมือง 
ต่อมากรมฯ ได้มคี าสั่งให้ไปช่วยราชการอีกอ าเภอหนึ่ง ระยะเวลา 
6 เดือน ข้าราชการผู้นี้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่หรือไม่

A : มีค าสั่งให้ไปช่วยราชการเป็นระยะเวลา 
6 เดือน ไม่ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการ
ประจ า จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน



ค่าเช่าบ้าน

การเบิกค่าเช่าบ้าน

Q : ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน เดือน มีนาคม 2564 สามารถน ามา
เบิกเดือน เมษายน 2564 ได้หรือไม่

A : สามารถน ามาเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 ข้อ 12 
ค่าเช่าถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแบบขอรับค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6006) และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่
ได้รับแบบดังกล่าว



ค่าเช่าบ้าน

การเบิกค่าเช่าบ้าน

Q : กรณีที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขต กทม. และปัจจุบันใช้สิทธิเบิก     
ค่าเช่าบ้าน โดยบ้านที่เช่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ถ้าหากจะซ้ือบ้าน       
ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ (ยังไม่เคยเบิกเช่าซื้อมาก่อน) 
จะสามารถเปลี่ยนเป็นเบิกเช่าซื้อที่ จังหวัดสมุทรปราการ ได้หรือไม่

A : ไม่มีสิทธิน าหลักฐานการผ่อนช าระเงินกู้ที่ซื้อบ้านนอกท้องที่
ที่รับราชการประจ ามาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตามมาตรา 17 
แห่ง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม



ค่าเช่าบ้าน

การเบิกค่าผ่อนช าระบ้าน

Q : เบิกค่าเช่าบ้าน โดยผ่อนช าระค่าบ้านในท้องที่เดิม และผ่อน
ช าระค่าบ้านหลังนั้นครบถ้วนแล้ว เมื่อมีค าสั่งย้ายไปยังท้องที่ใหม่ 
สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้อีกหรือไม่

A : ให้พิจารณาว่าการย้ายไปในท้องที่ใหม่ ต้องห้ามตามมาตรา 7 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่ต้องห้ามตามมาตรา 7 ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสามารถ
เลือกเบิกค่าผ่อนช าระค่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้



ค่าเช่าบ้าน

การเบิกค่าเช่าบ้าน

Q : ข้าราชการได้รับค าสั่งย้าย และได้เดินทางไปยังท้องที่ใหม่     
ในวันที่ 13 ค่าเช่าบ้านในเดือนนั้น ข้าราชการได้จ่ายไปเต็มเดือน
แล้วสามารถน ามาเบิกได้ทั้งเดือนหรือไม่

A : สามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่เดิมได้ถึงวันที่ 12 เบิกตามวันที่อยู่จริง
ณ ท้องที่เดิม โดยหารเฉลี่ยค่าเช่าบ้านเป็นรายวัน สามารถเบิกได้ 12 วัน 
เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ใหข้้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ข้าราชการ ผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่
ก่อนวันท่ีรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าท่ี และให้ส้ินสุดในวันท่ีขาดจากอัตรา เงินเดือนหรือวันท่ีอยู่ในข่าย
หมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้...”



ค่ารักษาพยาบาล
Q : ข้าราชการเข้ารับ     
การรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ที่โรงพยาบาลของรัฐ    
ได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อน 
และน าใบเสร็จรับเงิน     

มาเบิกได้หรือไม่

A : ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน       
ให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงิน       
ค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับ
กรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 กรณี 
ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และ    
ไดจ้่ายเงินไปก่อนและประสงค์จะเบกิ   
ให้ขอท าความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางเป็นแต่ละกรณีไป

สิทธิการเบิกผู้ป่วยใน



ค่ารักษาพยาบาล
Q : ข้าราชการเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล ศิริราชปิย
มหาราชการุณย์ สามารถ     
น าใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่า 

รักษาพยาบาลได้หรือไม่

A : ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล 
ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เรียกเก็บ
สามารถน ามาเบิกจากทางราชการได้ 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด เนื่องจาก
โรงพยาบาลยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ท าให้
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต้องทดรอง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน  
และน าหลักฐานมายื่นขอใช้สิทธิ    
เบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด

โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิเบิก

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ฯ 



ค่ารักษาพยาบาล

Q : การฟอกไตที่ศูนย์ฟอกไต
โรงพยาบาลเอกชน สามารถ
น าใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้
หรือไม่

A : กรณีไปฟอกไตที่ศูนย์ฟอกไต
โรงพยาบาลเอกชน ต้องเกิดจาก
1. โรงพยาบาลของรัฐบาลส่งตัวไป 
2. ศูนย์ฟอกไตของโรงพยาบาล
เอกชนนั้นจะต้องเป็นคู่สัญญากับ
กรมบัญชีกลาง
3. การเบิกจ่ายตรงเท่านั้น 

กรณีหารือต้องตรวจสอบว่า     
เข้าเงื่อนไขข้อ 1 หรือไม่             
ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขไม่สามารถเบิกได้ 
ถ้าเข้าเงื่อนไขข้อ 1 และ             
ไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 2 และ 3 ต้องน า
ใบเสร็จรับเงินมาขอท าความตกลง
กับกรมบัญชีกลาง

การฟอกไตโรงพยาบาลเอกชน

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 45 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและซ้อม
ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ



ค่ารักษาพยาบาล
Q : บุตรเข้ารับการศึกษาต่อ     
และจ าเป็นต้องตรวจสุขภาพ
ก่อน ค่าตรวจสุขภาพดังกล่าว
มารดาสามารถน ามาเบิก     
ค่ารักษาพยาบาล ได้หรือไม่

A : ไม่สามารถเบิกได้ 
เนื่องจากการตรวจสุขภาพ    
ไม่เข้าหลักเกณฑ์             
การรักษาพยาบาล ที่บุคคล       
ในครอบครัวของผูม้ีสิทธิ
สามารถเบิกได้ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2553

การตรวจสุขภาพของบุตร



ค่ารักษาพยาบาล

Q : ค่าท าแผลที่
โรงพยาบาลสาธารณสุข
ประจ าต าบล สามารถ
เบิกได้หรือไม่ A : ค่าท าแผล สามารถ  

เบิกได้ โดยเป็นค่าบริการ
สาธารณสุขที่โรงพยาบาล
เรียกเก็บ ในหมวดที่ 11 
ค่าท าหัตถการ และวิสัญญี 

ค่าท าแผล



ค่ารักษาพยาบาล
Q : ข้าราชการประสบอุบัติเหตุ 
รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์และได้
ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
รัฐบาล สามารถน าใบเสร็จรับเงินมา
เบิกได้หรือไม่ (มี พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ)

A : การเบิกค่ารักษากรณีมี พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 สามารถน าใบเสร็จรับเงิน
ไปเบิกจากบริษัทประกันภัย ส าหรับ
ส่วนที่เกินเบิกจากกรมบัญชีกลาง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0526.5/ว 82 ลว. 25 ส.ค. 43 
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน   
ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัย
จากรถถูกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หรือบริษัทประกันภัยเรียกเงนิ
ค่าเสียหายเบื้องต้นคืน

กรณีประสบภัยจากรถ



ค่ารักษาพยาบาล

Q : ข้าราชการเข้ารับการรักษา
โรงพยาบาลเอกชนเป็น ผู้ป่วยนอก 
และน าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
มาเบิกได้หรือไม่

A : ข้าราชการที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ป่วยนอก ที่จะน ามาเบิก            
ค่ารักษาพยาบาลมาเบิกหน่วยงาน      
ต้นสังกัดได้จะต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0416.4/ว 76 ลงวันที่ 12
ก.พ.61 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ     
กรณกีารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาล
ของเอกชน และตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด 
ที่ กค 0416.4/ว 333 ลง 31 ส.ค.60

โรงพยาบาลเอกชน



ค่ารักษาพยาบาล

หลักเกณฑ์การพิจารณา
ตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0416.4/ว 76

A : ข้าราชการที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ป่วยนอก ที่จะน ามาเบิกค่า
รักษาพยาบาลมาเบิกหน่วยงาน      
ต้นสังกัดได้จะต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0416.4/ว 76 ลงวันที่ 12
ก.พ.61 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณี
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของ
เอกชน และตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 
0416.4/ว 333 ลง 31 ส.ค.60

โรงพยาบาลเอกชน

มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ
1) ค่าห้องและค่าอาหาร
2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
3) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ 

(เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนเงนิ
ทั้งหมดที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 
8,000 บาท)



ค่ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชน

สรุป ประกาศ
กระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก
หรือผู้ป่วยใน 
สถานพยาบาลเอกชน 
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
พ.ศ.2560



ค่ารักษาพยาบาล
Q : ข้าราชการมีความประสงค์   
จะตรวจ RT-PCR เพื่อหาเชื้อ 
Covid-19 เนื่องจากมีการระบาด
ของโรคติดต่อดังกล่าวจะเบิก     
ค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่

A : ข้าราชการที่ประสงค์ตรวจหาเชื้อ
Covid-19 โดยไม่มีความเสี่ยง และไม่มี
อาการไม่สามารถน าค่าตรวจดังกล่าว
มาเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้

ตรวจหาเชื้อ
Covid-19

 เป็นกลุ่มเสี่ยง ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด แต่ไม่มีอาการ 
รัฐจ่ายให้จากงบภาพรวมของประเทศ

 มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นกลุ่มเสี่ยง 
แพทย์สอบสวนโรคและวินิจฉัยว่า
จ าเป็นต้องตรวจทั้งโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน ค่าตรวจและค่ารักษาพยาบาล
จะเบิกโดยใช้การจ่ายตรงกับ
กรมบัญชีกลางทั้งหมด
ไม่สามารถน าใบเสร็จมาเบิกได้



มีความเสี่ยง  + ไม่มีอาการ  สปสช จ่าย

มีความเสี่ยง  +  มีอาการ        รพ. เบิกกับกรมบัญชีกลาง

การตรวจหาเชื้อโควิด - 19

กลุ่มเสี่ยง
มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด

มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย

ไม่มีความเสี่ยง
ไม่มีอาการ
จ่ายเอง

เบิกได้



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : การจ่ายเงินสินบนรางวัลที่ถูกต้อง
จะต้องจ่ายอย่างไร

A : จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน   
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 29

การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เปิดสอบ
พนักงานราชการ โดยไปเช่าสถานที่โรงเรียน
ในการจัดสอบ จะสามารถเบิกค่าใช้จ่าย      
ในการเช่าสถานที่ได้หรือไม่

A : หากหน่วยงานมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สถานทีอ่ื่น    
ซึ่งมิใช่ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานเจ้าของสถานที่เรียกเก็บ
ค่าใช้สถานที่นั้น และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้จัดการสอบจึงจะสามารถเบิกจ่ายในการเช่าสถานที่สอบได้ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 6

ค่าใช้จ่ายในการสอบพนักงานราชการ



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค            
กรณีหน่วยงานใบแจ้งหนี้จะเป็นชื่อของ     
ผู้ให้เช่าอาคาร จะต้องแก้ไขเป็นชื่อของ
หน่วยงานหรือไม่ 

A : ไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อตามใบแจ้งหนี้ เนื่องจาก
ส านักงานเป็นอาคารเช่า ให้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ดังกล่าวว่า
เป็นค่าใช้จ่ายตามเลขมิเตอร์น้ า หรือไฟ ในอาคารส านักงาน 
ที่เช่าจริงและชื่อตามใบแจ้งหนี้เป็นชื่อผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่า
อาคารส านักงาน

การเบิกค่าสาธารณูปโภค



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : ผู้มีสิทธิเบิกเงินสินบนรางวัล เสียชีวิต  
จะสามารถขอเบิกเงินสินบลรางวัลได้หรือไม่

A : ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นค าขอแทน      
ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน    
และเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าความผิด                  
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ข้อ 14           
...การขอรับเงินสินบนรางวัลกรณีที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ           
ถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้น     
เป็นผู้ยื่นค าขอแทน แล้วแต่กรณี...

การเบิกเงินสินบนรางวัล กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิต



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : ในวันที่มีการเดินทางไปราชการ
ต่างจังหวัด และเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถเบิก
ค่าควบคุมงานได้หรือไม่

A : การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดและ
ไม่ได้ไปปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง 
จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าควบคุมงานในวันนั้น

การเบิกค่าควบคุมงาน



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : กรณีข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
ไปรักษาการในต าแหน่งเชี่ยวชาญ 
จะเบิกเงินสินบนรางวัลให้ในต าแหน่งใด 

A : กรณีหารือข้าราชการรายดังกล่าวยังไม่ได้รับแต่งตั้ง     
ให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกในต าแหน่งช านาญการ
พิเศษ เนื่องจากตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
การแบ่งจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบน
และเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้งความน าจับ พ.ศ. 2560 
ข้อ 2 ก าหนดต าแหน่งการแบ่งจ่ายเงินรางวัล โดยให้เบิก    
ตามต าแหน่งในประกาศกรมสรรพสามิต

การเบิกเงินสินบนรางวัล ส าหรับรักษาการในต าแหน่ง



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : กรณีข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
ไปรักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จะเบิก    
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราใด ของต าแหน่งใด

A : ข้าราชการรายนี้ ให้เบิกในอัตราระดับช านาญการพิเศษ 
ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา     
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด

การเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

Q : ค่าน้ าประปา ของบ้านพักข้าราชการ 
กรณีไม่มีผู้อยู่อาศัย สามารถเบิกจาก      
ส่วนราชการได้หรือไม่

A : สามารถเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ        
พ.ศ. 2553 ข้อ 18 “ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ 
ของส่วนราชการและบ้านพักราชการที่ไม่มีผู้พักอาศัย         
ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง” 

ค่าสาธารณูปโภคบ้านพักข้าราชการ



ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การจ่ายเงินภายหลังการตรวจรับ

Q : การจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ภายหลังจากการตรวจรับงานแล้ว  
มีข้อก าหนดหรือไม่ ว่าจะต้องจ่ายเงินภายในกี่วัน

A : การจ่ายเงินกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน 
ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน           
ห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว    
หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
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การเงินและบัญชี



การเงินและการบัญชี

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรอง

Q : รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์เงินทดรอง
จะต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไร

A : o การได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ      
ได้รับยกเว้นไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง       
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 79

o ดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินทดรองราชการฝากธนาคารตาม     
วรรคหนึ่ง ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 12



การเงินและการบัญชี

การยืมเงินทดรองราชการ

Q : การจ่ายค่าธรรมเนียมศาล โดยปกติจะได้รับเงินมาเป็นเงินนอก
งบประมาณ ถ้ายังไม่ได้รับโอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยืมเงินทดรองมา
จ่ายก่อนได้หรือไม่ 

A : เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย          
เงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 14 เงินทดรองราชการมีไว้ส าหรับ
ทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย (หมายถึงเงินงบประมาณ) 
ดังนั้น กรณหีารือใช้เงินนอกงบประมาณในการชดใช้เงินยืม           
เงินทดรองราชการ จึงไม่สามารถยืมเงินทดรองได้



การเงินและการบัญชี

การบันทึกบัญชีค่าใช้บริการ Internet 

Q : การเบิกจ่ายค่าใช้บริการ Internet ตามใบแจ้งหนี้ สามารถ
บันทึกเป็นบัญชีแยกประเภท ค่าโทรศัพท์ได้หรือไม่

A : การบันทึกบัญชีค่าใช้บริการ Internet ต้องบันทึกเป็นบัญชี         
แยกประเภท บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รหัสบัญชี 
5104020106 ซึ่งรวมถึง ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ     
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ล ทีวีค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
ค่าเช่าระบบสัญญาณเน็ตปีต่อปี และค่าสื่อสารอื่น ๆ ด้วย

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชี
มาตรฐานเพื่อใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)



การเงินและการบัญชี

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

Q : การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างในที่ประชุมในการจัดประชุมราชการ 
ใช้บัญชีแยกประเภทอะไร

A : บันทึกเป็นบัญชีแยกประเภท บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม รหัสบัญชี 
5104030207 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึง
การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวม้ืออาหาร 
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น ไม่รวมรายการ         
ประชุมวิชาการและการฝึกอบรม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชี
มาตรฐานเพื่อใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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การพัสดุ



การพัสดุ

Q : การขายทอดตลาด จะต้องท าเมื่อมีการตรวจนับพัสดุประจ าปี
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช่หรือไม่

A : หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้      
ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ด าเนินการ       
ขายทอดตลาดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 ซึ่งเป็นช่วงเวลาใดก็ได้ 
โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบพัสดุที่ช ารุด
ก่อนทุกครั้ง

การขายทอดตลาด



การพัสดุ

Q : รถยนต์เช่าจะต้องท าแบบ 6 รายละเอียดการซ่อมบ ารุง 
หรือไม่

A : รถยนต์เช่า ให้ปฏิบัติเหมือนรถยนต์ของส่วนราชการ โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-6) 

การใช้รถราชการ



การพัสดุ

Q : สรรพสามิตพื้นที่สาขา สามารถอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ใช้รถที่อยู่ในความรับผิดชอบได้
หรือไม่

A : นักวิชาการสรรพสามิตหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต            
ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา        
มีอ านาจสั่งใช้รถที่ได้รับอนุมัติให้น าไปใช้ประจ าหน่วยงานของตน 
เพื่อภารกิจของหน่วยงานได้ตามเหตุผลและความเหมาะสม        
ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ. 2553
ข้อ 8

การใช้รถราชการ



การพัสดุ

Q : การรับเงินประกันสัญญากรณีท าสัญญาจ้างก่อสร้างจาก
ผู้ประกอบการเป็นเงินสด จะต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 
และในใบเสร็จรับเงินจะต้องระบุเป็นชื่อเจ้าของกิจการใช่หรือไม่

A : การรับเงินสดต้องออกใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 79 ระบุชื่อในใบเสร็จรับเงิน     
ให้ตรงกับคู่สัญญาในสัญญาจ้างก่อสร้าง

การรับหลักประกันสัญญา



การพัสดุ

Q : ในระหว่างเดินทางไปราชการ รถยนต์ส่วนกลางได้ยางแตก 
และมีการซ่อมร้านระหว่างทางท าได้หรือไม่ จะต้องด าเนินการ   
ตามระเบียบพัสดุอย่างไร

A : ให้ด าเนินการซ่อมไปก่อน โดยเจ้าหน้าที่สามารถส ารองจ่ายเงินค่าซ่อมไปได้ และน า
ใบเสร็จรับเงินกลับมา ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผดิชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐาน
การตรวจรับโดยอนุโลม 

กรณีจ าเป็นเร่งด่วน



การพัสดุ

Q : การด าเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนราชการ ด าเนินการ
ขายมา 4 ครั้ง แล้วแต่ยังขายไม่ได้ จะต้องลดราคาหรือต้อง
ด าเนินการอย่างไร

A : 1) ให้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการขายทอดตลาด       
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509-มาตรา 517

2) การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาดโดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

2.1) ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถ่ินของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลา              
ที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม

2.2) ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีตั้งของพัสดุ 
กรณไีม่มีจ าหน่ายทั่วไป

การขายทอดตลาด

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง : การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)



การพัสดุ

Q : การจัดซื้อแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในส านักงาน สามารถจัดซื้อ
เร่งด่วน แล้วจึงรายงานขอความเห็นชอบ และสามารถใช้รายงาน
ขอความเห็นชอบเป็นหลักฐานการตรวจรับได้หรือไม่

A : การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด 19 ในแต่ละครั้งทุกวงเงิน ถือเป็นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน สามารถด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบในการปฏิบัติงานน้ันด าเนินการไปก่อน
แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคสอง และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการพัสดุภาครัฐ

การซื้อแอลกอฮอล์ป้องกัน Covid-19

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
เรื่อง : การด าเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑฺท์ี่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



การพัสดุ

Q : การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงในการฝึกอบรม จะต้องท าอย่างไร

A : การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ในหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 

การซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการจัดอบรม
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การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต



ใบเสร็จรับเงิน

Q : ใบเสร็จรับเงินสูญหาย จะต้องท าอย่างไร

A : 1. ด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันทีนับแต่ทราบว่า
ใบเสร็จรับเงินสูญหาย

2. ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หนว่ยงานในทีพ่บเห็น
และตรวจสอบได้ง่ายเพื่อป้องกันมิให้มีการออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าว

3. จัดท าหนังสือเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินทีสู่ญหายดังกล่าว    
ในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบเพื่อป้องกันการน าใบเสร็จรับเงินนัน้มาเป็น
หลักฐานในการเบิกเงินจากทางราชการต่อไป

4. แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง      

ใบเสร็จรับเงินสูญหาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/3427 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย



การรับเงินหลังปิดบัญชี

Q : การรับเงินหลังปิดบัญชี หรือนอกเวลาท าการต้องท าอย่างไร

A : การรับเงินหลังปิดบัญชี หรือวันหยุดราชการ 
หรือนอกเวลาท าการให้ด าเนินการ ดังนี้

การรับเงินหลังปิดบัญชี



แนวทางการเก็บรกัษาเงินกรณรีบัเงินหลังเวลาปิดบัญชี

กรณีรับเงินหลังปิดบัญชี แต่ก่อนส่งมอบเงินให้คณะกรรมการ

ให้รวบบรวมเงินรับหลังเวลาปิดบัญชีบรรจุหีบห่อ ส่งมอบให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน น าเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรณีรับเงินหลังปิดบัญชี หลังจากส่งมอบเงิน

ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  หรือรับเงินในวันหยุดราชการ

ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบรับเงิน
หลังปิดบัญชีฯ และรับเงินในวันหยุดราชการ/นอกเวลาราชการ            
โดยมีหน้าท่ีเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ในท่ีปลอดภัย จนกว่าจะส่งมอบให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินในวันท าการถัดไป

(ใช้อ านาจตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม                  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 33 วรรคสอง)

หนังสือกระทรวงการคลงั ที่ กค 0526.7/30552 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 เร่ือง การเก็บรักษาเงินกรณีรับเงินหลงัเวลาปิดบัญชีและในวันหยุดราชการ 



รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

Q : ในวันศุกร์คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและจัดเก็บ  
ในตู้นิรภัยแล้วในเวลา 17.00 น. ภายหลังในเวลา 22.00 น. มีการรับ
ค่าปรับเปรียบเทียบคดีเป็นเงินสด จ านวนเงินที่รับหลังปิดบัญชีในวันนัน้
จะต้องบันทึกในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันหรอืไม่

A : จ านวนเงินที่รับหลังปดิบัญชี ภายหลังจากปิดตู้นิรภัยแล้ว ไม่ต้องบันทึก       
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เนื่องจากเงินสดที่รับมาไม่ได้ถูกจัดเก็บในตู้นิรภัย   
ในวันนั้น แต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดเก็บเงินรับหลังปิดบัญชีจัดเก็บไว้
ในที่ปลอดภัยและน าส่งมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันท าการถัดไป (วันจันทร์)   
เพื่อรวมเป็นรายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 81

รับเงินหลังปิดบญัชี



รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

Q : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ได้รับช าระค่าใบอนุญาต         
มาเป็นเงินสด และน าเงินฝากธนาคารตอนสิ้นวัน โดยไม่มีเงินคงเหลือ        
ในตู้นิรภัย ในวันนั้นต้องจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันหรอืไม่

A : ในวันที่มีการรับเงินสดจะต้องจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 92 โดยให้เขียนในช่องหมายเหตุว่า รับเงินสด
มาเท่าใด และได้น าฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว

รับเงินสดและน าฝากธนาคารในวันเดียวกัน



รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

Q : มีการรับเงินสดในระหว่างวัน และได้น าเงินสดไปฝากธนาคารแล้ว 
ในวันนั้นจะต้องจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันหรือไม่ อย่างไร

A : จะต้องจัดท ารายงานเงินคงเหลือประวันเนือ่งจากในวันนั้น 
มีการรับเงินสด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 92

การบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

“จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันเป็นประจ ำทุกวันที่มีกำรรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสำรแทนตัวเงินอื่น 
ในกรณีท่ีวันใดไม่มีรำยกำรรับจ่ำยเงินจะไม่ท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ส ำหรับวันน้ันก็ได้ แต่ให้     
หมำยเหตุไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันท่ีมีกำรรับจ่ำยเงินของวันถัดไปด้วย”



เงินประกันค่าภาษี

Q : การวางเงินประกันสัญญาค่าภาษีเป็นหนังสือค้ าประกันธนาคาร 
จะต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่

A : ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากหนังสือค้ าประกันธนาคาร ไม่เข้าหลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 79 ในการจัดเก็บหรือ      
รับช าระเงินให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงิน 
หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Payment) ตามทีก่ระทรวงการคลังก าหนด

การวางเงินประกันสัญญา
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