ร
ร

ะเบียบควรรู
ปฏิบัติงาน
คูกา

กลุมตรวจสอบภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

อุดมการณกลุมตรวจสอบภายใน เปนมิตร ไมจองจับผิด
มุงผลสัมฤทธิ์ เปนสำคัญ
เนนการปองกัน กอนเกิดปญหา

การควบคุมภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ ระเบี ย บ ข อ ๕ กํ า หนดให ห น ว ยรั บ ตรวจจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายใน
โดยใช ม าตรฐานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ และข อ ๖ ให ผู  รั บ ตรวจรายงานต อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก าํ กับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับการควบคุม
ภายในอยางนอยปละ ๑ ครัง้ ภายใน ๙๐วัน นับจากวันสิน้ ปงบประมาณ หรือปปฏิทนิ แลวแตกรณี
การควบคุมภายใน คืออะไร
คือ กระบวนการทีผ่ กู าํ กับดูแลฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ กําหนดใหมขี นึ้ เพือ่
ใหความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวตั ถุประสงค
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
๑) เพือ่ ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation : O)
๒) เพือ่ ใหเกิดความเชือ่ ถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial: F)
๓) เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ (Compliance : C)
แนวคิดเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
เปน “กระบวนการ” ทีร่ วมไวหรือเปนสวนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ านตามปกติ
เกิดขึน้ โดย “บุคคล” ในองคกร
ทําใหเกิด “ความมัน่ ใจในระดับทีส่ มเหตุสมผล” วาการปฏิบตั งิ านจะบรรลุวตั ถุประสงค
ทีก่ าํ หนด
มาตรฐานการควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control environment)
๒. การประเมินความเสีย่ ง (Risk assessment)
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control activities)
๔. สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and communication)
๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring activities)
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
๕. การติดตามประเมินผล
๓. กิจกรรม
๒. การประเมิน
การควบคุม
ความเสี่ยง
๔. สารสนเทศและ
นโยบาย/วิธีปฏิบัติ
ระบุปจจัยเสี่ยง
การกระจายอํานาจ
การสื่อสาร
วิเคราะหความเสี่ยง

การสอบทาน

การจัดการความเสี่ยง

ฯลฯ

ปรัชญา

บุคลากร

จริยธรรม

โครงสราง

อํานาจหนาที่

การบริหารงานบุคคล

๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control environment)
สภาพแวดลอมของการควบคุม คือ ปจจัยตางๆ ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้น
ในหนวยรับตรวจหรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้นในทางตรงกันขามสภาพแวดลอมที่ไมมี
ประสิทธิภาพก็อาจทําใหการควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิภาพลดลง
ปจจัยที่เกี่ยวของ
ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
ความซื่อสัตยและจริยธรรม
การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
โครงสรางการจัดองคกร
การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร
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๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
“ความเสีย่ ง” หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายการรัว่ ไหลความสูญเปลา
หรือเหตุการณซงึ่ ไมพงึ ประสงคทที่ าํ ใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนด
“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุและการวิเคราะห
ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทัง้ การกําหนดแนวทาง
ที่จําเปนตองใชในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย
1. การระบุปจจัยความเสี่ยง (Event Identiﬁcation)
2. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control activities)
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย และวิธกี ารตางๆ ทีฝ่ า ยบริหารกําหนดใหบคุ ลากรของ
หนวยรับตรวจปฏิบตั เิ พือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ ง และไดรบั การสนองตอบโดยมีการปฏิบตั ติ าม
การกําหนดกิจกรรมการควบคุม
ควรแฝงอยูในกระบวนการทํางานตามปกติ
สามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับยอมรับได
ตนทุนคุมกับประโยชนที่ไดรับ
เพียงพอเหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป
ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม
การสอบทาน
การอนุมัติ
การดูแลปองกันทรัพยสิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การแบงแยกหนาที่
การควบคุมเอกสาร
การใชทะเบียน
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
“สารสนเทศ” หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูล ขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ ไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายใน หรือภายนอก
“การสือ่ สาร” หมายถึง การสือ่ สารกับบุคคลหรือหนวยงานทัง้ ภายใน และภายนอก ซึง่ อาจ
ใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
** ฝายบริหารตองจัดใหมสี ารสนเทศอยางพอเพียง และสือ่ สารใหฝา ยบริหารและบุคลากร
อืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมทัง้ ภายใน และภายนอกหนวยรับตรวจ ซึง่ จําเปนตองใชสารสนเทศนัน้ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม และทันเวลา
๕. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring activities)
“การติดตามผล” หมายถึง การสอดสองดูแลกิจกรรมทีอ่ ยูร ะหวางการดําเนินงานเพือ่ ให
เกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
“การประเมินผล” หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านกับระบบการควบคุมภายใน
ทีก่ าํ หนดไววา มีความสอดคลองหรือไมเพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในทีก่ าํ หนดไว
วายังเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม
ประโยชนของการควบคุมภายใน
๑. ชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ
๒. ชวยปองกันความสูญเสียของทรัพยากร
๓. ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองสมบูรณและเชื่อถือได
๔. ชวยกํากับใหการปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช
บังคับหนวยงาน
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การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
การรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ขอ 6 ใหผรู บั ตรวจรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
อยางนอยปละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือปปฏิทินแลวแตกรณี
ซึ่งเปนการรายงานทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ มีมาตรฐาน
ตามระเบียบฯ หรือไม อีกทั้งเปนการรายงานผลการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผล จุดออน
และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามรูปแบบรายงาน ดังนี้
ระดับสวนงานยอย
- รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)
ระดับหนวยรับตรวจ
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)
- รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)
ผูตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต รวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)

5

การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร
หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณทมี่ คี วามไมแนนอนซึง่ อาจเกิดขึน้ และมีผลทําใหองคกร
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ ไหล ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวได
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คืออะไร
หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อการคาดการณ และลดผลเสียของความ
ไม แ น น อนที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ องค ก รทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให อ งค ก รสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ปญหา คืออะไร
หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว และมั ก จะส ง ผลในทางลบ เป น อุ ป สรรคต อ เป า หมาย
การดําเนินการจําเปนตองมีการแกไข เพราะมิเชนนั้นปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตามมาได
การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway Commission) ประกอบดวย 4 วัตถุประสงค 8 องคประกอบ
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงานการดําเนินงาน และการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
1) ดานกลยุทธ (Strategic: S) เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายในระดับสูง ซึ่งตองเปน
แนวทางเดียวกัน และตองสนับสนุนวัตถุประสงคขององคกร
2) ดานการดําเนินงาน (Operation : O) การใชทรัพยากรขององคกรอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
3) ดานการรายงาน (Reporting : R) การรายงานขององคกรมีความเชื่อถือได
4) ดานการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ (Compliance : C) องคกรไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดหรือกฎหมาย ที่ใชบังคับองคกร
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องคประกอบการบริหารความเสี่ยง

๑. สภาพแวดลอมในองคกร (Internal Environment)
สภาพแวดล อ มในองค ก รเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการกํ า หนดกรอบบริ ห าร
ความเสี่ยง เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร
กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศระเบียบ เปนตน
๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
การกําหนดวัตถุประสงคตองใหความสอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกร
ยอมรับไดเพื่อวางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจนและเหมาะสม
กําหนดวัตถุประสงคแบบ SMART
ดานกลยุทธ
(Strategic)
ดานการ
รายงาน
(Reporting)

Objective
ดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ
(Compliance)

ดานการ
ดําเนินงาน
(Operation)

Speci�c : มีความเฉพาะเจาะจง
Measurable : สามารถวัดไดทงั้ เชิง
ปริมาณแลคุณภาพ
Achievable : สามารถปฏิบตั ใิ ห
บรรลุผลได
Relevant : มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขอองคกร
Timely : มีกรอบระยะเวลาทีแ่ นนอน
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3. การระบุเหตุการณ (Event Identiﬁcation)
เปนการรวบรวมเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน ทั้งในสวนของ ปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทัง้ นี้ เพือ่ ทําความเขาใจตอเหตุการณ
และสถานการณนนั้ เพือ่ ใหผบู ริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทาง และนโยบายในการจัดการ
กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกําหนดกลยุทธ และนโยบายในการบริหารงานทีเ่ หมาะสมชัดเจนหรือไมเพียงใด
ปจจัยเสีย่ งประกอบดวย : การเมือง เศรษฐกิจ สถานการณโลก สังคม นโยบายรัฐบาล
ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไมพรอมในเรื่อง
งบประมาณ การเงิน
ดานกลยุทธ
และการควบคุม
(Strategic)
รายจายตางๆ ที่เกิน
ความจําเปน ดานการเงิน
ดานการ
ประกอบดวย :
ด
า
นการเงิ
น
ดํ
การบริหารการเงิน
Risk Factor าเนินงาน
(Operation)
ทัง้ รายรับและรายจาย (Financial)
รวมทั้งการบริหาร
เงินสด เงินคงคลัง
ดานการปฏิบัติ
ความนาเชื่อถือ และ
ตามกฎระเบี
ยบ
ความทันเวลาของ
ขอบังคับ
รายงานทางการเงิน
(Compliance)

ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆ
ขั้นตอน โดย
ครอบคลุมถึงปจจัย
ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการ อุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน วามีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบ
ดีเพียงใด ปจจัยเสี่ยง
ประกอบดวย : ระบบ
ขององคกร
กระบวนการทํางาน
เทคโนโลยี บุคลากร
และขอมูลขาวสาร

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของได
หรือกฎระเบียบทีม่ อี ยูไ มเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบตั งิ าน หรือปฏิบตั ไิ ดทนั ตาม
เวลาทีก่ าํ หนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมาย ปจจัยเสีย่ งประกอบดวย : กฎระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดของรัฐ และระเบียบขององคกร
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๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสีย่ งเปนการจําแนก และพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ ง
ที่มีอยูโดยการประเมินจาก
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood Score) โดยพิจารณาถึงความถี่
ของการเกิดขึ้นในอดีต และการคาดการณโอกาสที่จะเกิดในอนาคต
ระดั บ ผลกระทบของความเสี่ ย ง (Consequences Score) โดยพิจารณา
ทั้งผลกระทบทางการเงิน และที่ไมใชทางการเงิน
มาตรการจัดการ

ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง
5
4
3
2
1

ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงตํ่า

1

2

3

4

กําหนดแผนจัดการโดยเรงดวน
กําหนดผูบริหารระดับสูงติดตามอยางใกลชิด
กําหนดผูบริหารระดับฝายดูแลรับผิดชอบ
กําหนดมาตรการควบคุมในกระบวนการปฏิบตั งิ าน

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เปนขั้นตอนการกําหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งมีวิธีจัดการความเสี่ยง
ประกอบดวย ๔ กลยุทธ

กลยุทธ 4,T เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การยอมรับ
(Take)

๒.ลด/บรรเทา
(Treat)

๓.การโอน/แบง
(Transfer)

•
• ยอมรับความเสี่ยง
• กําหนดงบประมาณ
รองรับเหตุการณ
ความสูญเสีย
• ดูแลติดตามความเสี่ยง
เปนประจํา

•
• กําหนดนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานใหม
• การเพิ่มการควบคุม
• การวางระบบงานใหม
• การฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะพนักงาน
• การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติ
งาน

•
• ทําประกัน
• การรวมทุนหรือ
หาพันธมิตร
• จางผูใหบริการ
ภายนอกดําเนินการ
• การกระจายการลงทุน
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๔.การหยุด/หลีกเลีย่ ง
(Terminate)

•
• หยุดกิจกรรมธุรกิจ
• ลดสัดสวนการลงทุน
• ปรับเปลี่ยนเปาหมาย
ทางธุรกิจ
• ออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ
หรือ ระบบ
• ลดขนาดการลงทุน

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ ที่กระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําให
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร
การอนุมัติ
(Authorization & Approvals )
การทําหลักฐานเอกสาร
อางอิง
(Documentation)

การสอบทานงาน
(Reconciliation & Review)

กิจกรรม
การควบคุม

การควบคุมระบบ
สารสนเทศ
(IT Control)

การดูแลปองกันทรัพยสิน
(Security of Assets)

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
องคกรจะตองมีระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปน
พื้นฐานสําคัญที่จะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และขั้นตอน
การปฏิบัติที่องคกรกําหนด

ขอมูล/ฐาน
ขอมูล

ภายนอก
ภายใน

ขอมูล
สารสนเทศ

ขอมูลมีเนื้อหาสาระเหมาะสม
มีความถูกตองสมบูรณ
ขอมูลมีความนาเชื่อถือ และตรวจสอบได

ภายนอก

สื่อสาร

ผูที่เกี่ยวของ

ภายใน

ขอมูลเปนปจจุบัน ทันเวลา
การจํากัดการเขาถึงอยางเหมาะสม
ระบบการรักษาความปลอดภัย
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๘. การติดตามผล (Monitoring)
องคกรจะตองมีการติดตามผล เพือ่ ใหทราบถึงผลการดําเนินการวามีความเหมาะสมและ
สามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

การติดตามประเมินผลตอเนื่อง
(Ongoing Monitoring)

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านเฉพาะ
(Separate Evaluations)
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แผนจัดการความเสี่ยงถูกนําไปใช
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ทราบถึงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
หลังจากใชแผนจัดการความเสี่ยง
สามารถปรับปรุงแกไขแผนจัดการ
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือกรณีทแี่ ผนเดิมไมมปี ระสิทธิภาพ
มีการรายงานผลตอผูบริหารที่ได
รับมอบหมาย

ประเภทของความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO แบงได 4 ดาน
๑) ความเสีย่ งดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) คือ ความเสีย่ งเนือ่ งจากกลยุทธ/การเมือง
เศรษฐกิจ/ความเปลีย่ นแปลงของสถานการณ สงผลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน/การบริหาร
สินทรัพยและการลงทุนหรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการ
ตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง
๒) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) คือ ความเสี่ยงเนื่องจาก
ระบบขององค ก ร/กระบวนการ/เทคโนโลยี / บุ ค ลากร/ความเพี ย งพอของข อ มู ล ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ
๓) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากขาดการจัดหา
ขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหาร
การเงินไดอยางถูกตอง เหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ จึงสงผล
กระทบตอฐานะการเงินขององคกร หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน
อัตราแลกเปลีย่ น/อัตราดอกเบีย้ /สภาพคลอง/งบประมาณ/สินคา(Commodities)/ความสามารถ
ในการชําระหนี้และความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit Risk)
๔) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) คือ
ความเสี่ยงเนื่องจากการฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบขอบังคับ
ขอกําหนดของทางการ หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งไมสามารถปฏิบัติตาม
นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรกําหนดขึ้น
ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
ระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญไดทันเวลา
ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ทําใหลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวัง
ทําใหการกําหนดแผนกลยุทธและวัตถุประสงคสอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ทําใหจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
กับการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน (คตง.)
COSO ๑ “Internal Control Integrated Framework

การบริหารความเสี่ยง (ERM)
COSO ๒ “Enterprise Risk Management
Integrated Framework

ความหมาย

ความหมาย

คือ กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร
และบุคลากรของหนวยรับตรวจกําหนดใหมีขึ้น
เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค

คือ เหตุการณหรือสถานการณที่มีความ
ไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลทําใหองคกร
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวได

วัตถุประสงค 3 ดาน

วัตถุประสงค 4 ดาน

๑. ดานการปฏิบัติงาน (Operation : O)
๒. ดานการรายงานทางการเงิน (Financial: F)
๓. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ (Compliance : C)

๑. ดานกลยุทธ (Strategic: S)
๒. ดานการปฏิบัติงาน (Operation : O)
๓. ดานการรายงาน (Reporting : R)
๔. ดานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
(Compliance : C)

5 องคประกอบ

8 องคประกอบ

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
(Control environment)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
๓. กิจกรรมการควบคุม (Conrtol activities)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communication)
๕. การติดตามและประเมินผล
(Monitoring activities)

๑. สภาพแวดลอมในองคกร (Internal Environment)
๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
๓. การระบุเหตุการณ (Event Identiﬁcation)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)

- เนนหนวยงานยอย หรือในงานประจํา

- เนนมองในภาพรวมทัว่ ทัง้ องคกร
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ

- การเชื่อมโยงกับ PMQA อยูในหมวดที่ ๑ LD6 - การเชื่อมโยงกับ PMQA อยูในหมวดที่ ๒ SP7
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สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
(เฉพาะคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร)
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายทีท่ างราชการจายใหแกผเู ดินทางไป
ปฏิบตั งิ านนอกทองทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านตามปกติ และเกิดคาใชจา ยระหวางการเดินทาง เพือ่ มิใหผเู ดินทาง
เดือดรอน คาใชจายที่ทางราชการจายใหจะเปนรายจายที่จําเปน ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง
เงินทีท่ างราชการจายใหนมี้ ใิ ชคา ตอบแทนในการทํางาน แตเปนคาใชจา ยเพือ่ ใหเดินทางไปปฏิบตั ิ
ราชการ ซึง่ การเดินทางไปราชการ แบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
๑. การเดินทางไปราชการชัว่ คราว
๒. การเดินทางไปราชการประจํา
๓. การเดินทางกลับภูมลิ าํ เนา
ผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
๑. อธิบดี (กรม) สําหรับการเดินทางของขาราชการ และลูกจางทุกตําแหนงในสังกัด
๒. ผูว า ราชการจังหวัดสําหรับการเดินทางของขาราชการ และลูกจางในราชการบริหาร
สวนภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตําแหนง

นิยามศัพท

ขาราชการระดับ 8 ลงมา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั งิ าน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส
ขาราชการระดับ 9 ขึน้ ไป หมายถึง ผูด าํ รงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชีย่ วชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว คือ การเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้ง
สํานักงานเปนชวงเวลาสัน้ ๆ มีกาํ หนดเวลาทีช่ ดั เจน แนนอน และงานเสร็จสิน้ เมือ่ ครบกําหนดเวลา
สิทธิที่ไดรับเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ
แลวแตกรณี ซึ่งคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
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๑. คาเบี้ยเลี้ยง
ระดับ 8 ลงมา
ระดับ 9 ขึ้นไป

อัตรา 240 บาท/คน/วัน
อัตรา 270 บาท/คน/วัน

การนับเวลา นับตัง้ แตเวลาออกจากสถานทีอ่ ยูห รือสถานทีป่ ฏิบตั ริ าชการตามปกติจนกลับ
ถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี
- เดินทางไปราชการ มีการพักคาง ใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน หากไมถึง 24 ชั่วโมง
แตนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน
- เดินทางไปราชการ ไป - กลับ ภายในวันเดียวกัน หากนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือ
เปน 1 วัน หากนับไดไมเกิน 12 ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมง ใหถือเปนครึ่งวัน
๒. คาเชาที่พัก
จายจริง

ระดับ

พักเดี่ยว (บาท/วัน/คน)

พักคู (บาท/วัน/คน)

ระดับ ๘ ลงมา
ระดับ ๙
ระดับ ๑๐ ขึ้นไป

๑,๕๐๐
๒,๒๐๐
๒,๕๐๐

๘๕๐
๑,๒๐๐
๑,๔๐๐

** ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของทางโรงแรม (Folio) เปนหลักฐาน
การเบิกจายดวยทุกครั้ง
** ทองที่มีคาครองชีพสูง/แหลงทองเที่ยว หัวหนาสวนราชการ ใชดุลพินิจอนุมัติ
เบิกเพิ่มสูงกวาที่กําหนดไดอีกรอยละ ๒๕
** อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (อพช.) มอบอํานาจใหผวู า ราชการจังหวัดอนุมตั เิ บิกจายเพิม่
เหมาจาย
ระดับ ๘ ลงมา
ระดับ ๙ ขึ้นไป
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๘๐๐ บาท/คน/วัน
๑,๒๐๐ บาท/คน/วัน

๓. คาพาหนะ
พาหนะรับจาง
- ระดับ ๖ ขึ้นไป มีสิทธิเบิกคาพาหนะรับจางได หากตํ่ากวาระดับ 6 จะมีสิทธิเบิก
คาพาหนะรับจางไดตอ งมีสมั ภาระในการเดินทางหรือสิง่ ของเครือ่ งใชของทางราชการไปดวย และ
มีเหตุใหไมสะดวกที่จะเดินทางโดยพาหนะประจําทาง
- กรณีไมมีรถประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการใหใช
พาหนะอื่นได แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐาน
การขอเบิกคาพาหนะนั้น
พาหนะประจําทาง คือ มีบริการทัว่ ไปเปนประจํา มีเสนทางทีแ่ นนอน และอัตราคาโดยสาร
ที่ชัดเจนแนนอน
คาเครื่องบิน
- ระดับ 6 ขึ้นไป มีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบินได หากตําแหนงตํ่ากวาจะเดินทางโดย
เครือ่ งบินไดเฉพาะกรณีมคี วามจําเปนเรงดวนเพือ่ ประโยชนแกทางราชการ กรณีไมเขาหลักเกณฑ
จะเบิ ก ค า ใช จ  า ยได ไ ม เ กิ น ค า พาหนะในการเดิ น ทางภาคพื้ น ดิ น ในระยะเดี ย วกั น ตามสิ ท ธิ
ซึ่งผูเดินทางรายนั้นจะพึงไดรับ สิทธิในการเดินทาง
ระดับ 9 ขึ้นไป ชั้นธุรกิจ
ระดับ 6 - 8 ชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด
- หากจําเปนตองเดินทางในชั้นที่สูงกวาสิทธิจะเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวา
สิทธิไดเมื่อไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่
5 มีนาคม 2558 มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 กําหนดใหขาราชการเดินทาง
ดวยเครื่องบินในชั้นโดยสาร ดังนี้
1. ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (อธิบดีหรือเทียบเทาผูวาราชการจังหวัด
ผูต รวจราชการ เอกอัครราชทูต รองปลัดกระทรวง) ผูด าํ รงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ใหเดินทางภายในประเทศในชั้นประหยัดและเดินทางตางประเทศในชั้นธุรกิจ
2. ผูด าํ รงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ใหเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศในชั้นประหยัด
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รถไฟ
- ผูเดินทางทุกตําแหนง สามารถเดินทางโดยรถไฟได เชน รถไฟชั้น 2 ชั้น 3
- กรณีเดินทางโดยรถไฟเปนรถดวนหรือรถดวนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ
(บนอ.ป.)ใหเบิกไดเฉพาะระดับ 6 ขึน้ ไป (แนบใบเสร็จรับเงินหรือกากตัว๋ เปนหลักฐานเบิกจายดวย)
พาหนะสวนตัว
รถยนตสวนบุคคล
รถจักรยานยนตสวนบุคคล

กิโลเมตรละ 4 บาท
กิโลเมตรละ 2 บาท

4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
- จําเปนตองจาย หากไมจา ยไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย เชน คาปะยาง คาผานทางพิเศษ
- ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ
- ไมเกี่ยวกับเนื้องานที่ปฏิบัติ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา คือ การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน
ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนเพือ่ ดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม หรือ
กรณีมกี ารยายสํานักงาน หรือเดินทางไปปฏิบตั งิ านตามโครงการ/ชวยราชการทีม่ กี าํ หนดเวลาสิน้ สุด
ไวชัดเจนซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ป ขึ้นไป ซึ่งคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ คาใชจา ยอืน่ ทีจ่ าํ เปนตองจายเนือ่ งในการเดินทางไปราชการ และคาขนยายสิง่ ของ
สวนตัว (เบิกในลักษณะเหมาจายคิดตามระยะทาง)
๑. คาเบี้ยเลี้ยง
- การนับเวลา นับตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูจนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแหงใหม
หมายถึง ใหนบั เวลาตัง้ แตออกจากทีอ่ ยูจ นถึงการเขาพักในโรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ทีไ่ ปรับราชการ
แหงใหมตามคําสั่งยายนั้นถือสิ้นสุดการนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง (นับเวลาถึงการเขาที่พัก
ในจังหวัดนั้นเทานั้น)
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๒. คาเชาที่พัก
- เบิกไดไมเกิน 7 วัน (ตามหลักเกณฑฯ ทีก่ รมกําหนด เบิกไดไมเกิน 5 วัน) โดยผูบ งั คับบัญชา
ดังนี้ อนุญาตแลว
สวนกลาง
อธิบดี
สวนภูมิภาค
หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกเงิน
(พัฒนาการจังหวัด) หรือนายอําเภอทองที่ แลวแตกรณี
๓. คาพาหนะ
- กรณีผเู ดินทางขออนุญาตเดินทางโดยรถยนตสว นตัว ตองขออนุญาตเดินทางโดยใชรถยนต
สวนตัวจากผูม อี าํ นาจในสังกัดเดิมกอนเดินทาง จึงจะมีสทิ ธิเบิกเงินชดเชยการใชพาหนะสวนตัวได
๔. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
- จําเปนตองจาย หากไมจา ยไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย เชน คาปะยาง คาผานทางพิเศษ
- ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ
- ไมเกี่ยวกับเนื้องานที่ปฏิบัติ
๕. คาขนยายสิ่งของสวนตัว
ใหเบิกในลักษณะเหมาจาย โดยคํานวณระยะทางตั้งแตออกจากที่พักที่อยูเดิมจนถึง
สถานทีท่ ไี่ ปรับราชการแหงใหม (จนถึงสํานักงานทีป่ รากฏในคําสัง่ ยายนัน้ ) โดยคําสัง่ ยายดังกลาว
ตองไมเปนตามคํารองขอของตนเอง
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การเดินทางกลับภูมลิ าํ เนา
การเดินทางกลับภูมลิ าํ เนา คือ การเดินทางกลับภูมลิ าํ เนาเดิมของผูเ ดินทางไปราชการประจําในกรณี
ทีอ่ อกจากราชการ หรือถูกสัง่ พักราชการ
ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม หรือไดรับ
การบรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี
ผูมีสิทธิเบิก
๑. ขาราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจาง
ซึ่งทางราชการเลิกจาง
๒. บุคคลในครอบครัว
- คูสมรส
- บุตร
- บิดา มารดาของตน และของคูสมรส
- ผูติดตาม

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
๑. คาเชาที่พัก
๒. คาพาหนะ
๓. คาขนยายสิ่งของสวนตัว
เงื่อนไข
- ใหเบิกไดตามสิทธิของผูเดินทางในอัตรา
สําหรับตําแหนงระดับครั้งสุดทายกอน
ออกจากราชการหรือเลิกจาง
- ตองเดินทางและขนยายสิ่งของสวนตัว
ภายใน ๑๘๐ วัน

- กรณีขา ราชการหรือลูกจางผูม สี ทิ ธิถงึ แกความตายกอน ใหทายาททีอ่ ยูด ว ยขณะทีถ่ งึ แก
ความตายเปนผูใ ชสทิ ธิเบิกคาใชจา ยในการเดินทางกลับภูมลิ าํ เนาเดิม ถาไมมที ายาทอยูด ว ยใหทายาท
คนใดคนหนึง่ เปนผูม สี ทิ ธิเบิกคาใชจา ยสําหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ
- ถาผูม สี ทิ ธิเบิกตองการเดินทางไปยังทองทีอ่ นื่ ทีไ่ มใชภมู ลิ าํ เนาเดิม ก็สามารถเบิกคาใชจา ยในการ
เดินทางตามหลักเกณฑดงั กลาวได ทัง้ นี้ ตองไมเปนการเบิกคาใชจา ยในการเดินทางสูงกวา โดยตองขออนุมตั ิ
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
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อัตราคาขนยายสิง่ ของสวนตัว
ระยะทาง (กม.)
๑ - ๕๐
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 - 550
551 - 600
601 - 650
651 - 700
701 - 750

อัตรา (บาท)
2,000
2,500
3,000
4,000
4,500
5,000
6,000
6,500
7,000
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
11,000

ระยะทาง (กม.)
751 - 800
801 - 850
851 - 900
901 - 950
951 - 1000
1001 - 1050
1051 - 1100
1101 - 1150
1151 - 1200
1201 - 1250
1251 - 1300
1301 - 1350
1351 - 1400
1401 - 1450
1451 - 1500

อัตรา (บาท)
11,500
12,000
13,000
13,500
14,000
15,000
15,500
16,000
17,000
17,500
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500

สําหรับระยะทางที่เกิน 1,500 กิโลเมตรขึ้นไป ใหอยูในดุลยพินิจของหัวนาสวนราชการ
ตนสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม
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สรุปสาระสําคัญระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน
และประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
นิยามศัพท
“บุคลากรของรัฐ” หมายถึง ขาราชการทุกประเภท พนักงาน ลูกจางของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เชน
ขาราชการการเมือง องคการมหาชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลแตไมรวมถึงลูกจางจางเหมาสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัด และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภากรุงเทพ สมาชิก
สภาเขต ซึ่งมีวาระในการดํารงตําแหนง
กรณีลกู จางตามสัญญาจางเหมา หากในสัญญาไมไดกาํ หนดใหลกู จางสามารถเขารับ
การฝกอบรม หรือเดินทางได สวนราชการตนสังกัด ก็จะอนุมัติใหลูกจางตามสัญญาจางเหมา
เขารวมฝกอบรม หรือเปนเจาหนาที่ในการจัดฝกอบรมไมได
“การฝกอบรม” หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบตั กิ าร การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบตั กิ าร การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือทีเ่ รียก
ชือ่ อยางอืน่ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และชวงเวลาจัดทีแ่ นนอน
ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาบุคคลหรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยไมมกี ารรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การฝกอบรมประเภท ก” หมายความวา การฝกอบรมทีผ่ เู ขารับการฝกอบรมเกินกึง่ หนึง่
เปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการ (ขาราชการระดับ ๙ ขึ้นไป)
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ ระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ตํ า แหน ง ประเภท
อํานวยการระดับสูง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
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“การฝกอบรมประเภท ข” หมายความวา การฝกอบรมทีผ่ เู ขารับการฝกอบรมเกินกึง่ หนึง่
เปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการ (ขาราชการระดับ ๘ ลงมา)
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงที่เทียบเทา
“การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรม
เกินกึ่งหนึ่งมิใชบุคลากรภาครัฐ (ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา)
“ผูเขารับการฝกอบรม” หมายถึ ง บุ ค ลากรของรั ฐ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ไม ใช บุ ค คลของรั ฐ
ที่เขารับการฝกอบรม
“ดูงาน” หมายถึง การเพิม่ พูนความรู หรือ ประสบการณดว ยการสังเกตการณ โดยกําหนดไว
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมหรือกําหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศใหมี
การดูงานกอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือประชุมระหวางประเทศ รวมถึง โครงการหรือหลักสูตร
การฝกอบรมดูงานในประเทศซึง่ หนวยงานของรัฐจัดขึน้
องคประกอบของการฝกอบรม
๑. มีโครงการ/หลักสูตร
๒. ระยะเวลาจัดมีกําหนดแนนอน
๓. วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. ไมมีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คาใชจายในการฝกอบรม มี ๒ สวน
คาใชจายภาคผูจัดการฝกอบรม ไดแก คาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบขอ ๘
คาใชจายภาคผูรับการฝกอบรม ไดแก
- คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
- คาใชจายซึ่งผูจัดการฝกอบรมไมจัด ใหเบิกจายตามขอ ๒๖ วรรคสอง
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คาใชจายภาคผูจัดการฝกอบรม (ขอ ๘)
ตามระเบียบขอ 8 โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่สวนราชการจัดหรือจัดรวมกับ
หนวยงานอื่น ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบ
คาใชจา ยทีเ่ ปนดุลยพินจิ หัวหนาสวนราชการ (เบิกไดเทาทีจ่ า ยจริงตามความจําเปน เหมาะสม
และประหยัด)
รายการ
1. คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม

ตัวอยางรายการคาใชจาย
- คาตกแตงสถานที่ คาเชาหองประชุม
คาใชสถานทีว่ ัดหรือโรงเรียน เปนตน

2. คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม

- คาจางพิธีกร มาทําหนาที่เปนพิธีกร
ในการเปด – ปดการฝกอบรม หรือ มีการแสดง
ในพิธีเปด – ปดการฝกอบรม

3. คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ

- คาดินสอ กระดาษ ปากกา

4. คาประกาศนียบัตร

- คาจัดทําประกาศนียบัตร คา Print ประกาศนียบัตร

5. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ - คาถายเอกสารประกอบการบรรยาย
หรือคาพิมพเอกสารประกอบการบรรยาย
6. คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม

- คาซื้อหนังสือซึ่งตองใชในการฝกอบรม หรือ
คาลิขสิทธิ์ในหนังสือซึ่งตองใชในการฝกอบรม

7. คาใชจายในการติดตอสื่อสาร

- คาอินเตอรเน็ต คาเชื่อมตอสัญญาณ

8. คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม

- คาเชาหองประชุม คาเชาเครื่องถายเอกสาร
หรือคาเชาเครื่องฉายสไลด

9. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- ชา กาแฟ และขนมตางๆ ซึง่ แมแตคา ใชจา ย
รายการนีจ้ ะสามารถเบิกจายไดเทาทีจ่ า ยจริง
ตามความจําเปน แตขณะนี้มาตรการประหยัด
ยังใชบงั คับอยู จึงตองเปนไปตามมาตรการประหยัด
หากสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการได ตองขออนุมตั หิ วั หนา
สวนราชการเจาของงบประมาณ เพือ่ ขอเบิกจาย
เกินกวาทีก่ าํ หนดไวตามมาตรการประหยัด
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รายการที่มีอัตรากําหนด
รายการ

ตัวอยางรายการคาใชจาย

10. คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ - คาแฟม ถุงผา กระเปาเอกสารไมเกินใบละ 300 บาท
รวมทัง้ Handy Drive ซึง่ บรรจุขอ มูลในการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม
และแจกไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น
จะใหเจาหนาที่ ประธาน หรือวิทยากรไมได
11. คาของสมนาคุณในการดูงาน

- คาของทีร่ ะลึกใหกบั สถานทีด่ งู านซึง่ สามารถเบิกได
ในอัตราไมเกินแหงละ 1,500 บาท แตไมรวมถึง
คาเขาชมสถานทีด่ งู าน

12. คาสมนาคุณวิทยากร

- คาสมนาคุณวิทยากรเปนคาใชจา ยซึง่ สามารถเบิกจาย
ไดตามระเบียบฝกอบรม

13. คาอาหาร

- คาอาหารมือ้ หลัก 3 มือ้ คือ เชา กลางวัน และเย็น
เทานัน้

14. คาเชาที่พัก

- คาเชาทีพ่ กั ในการฝกอบรมซึง่ ผูจ ดั เปนผูจ ดั ให และ
สถานทีพ่ กั จะเปนโรงแรม บานพักของทหาร
บานพักของกรมอุทยาน หรือแมแตโฮมสเตยกไ็ ด

15. คายานพาหนะ

- คารถที่ผูจัดการฝกอบรมจัดใหแกผูเขารับ
การฝกอบรม ไมวา จะเปนการใชรถของสวนราชการ
ผูจัดหรือสวนราชการอื่น ซึ่งผูจัดยืมมาจาก
สวนราชการอืน่ หรือคาเชาเหมายานพาหนะซึง่ ผูจ ดั
เปนผูจ ดั ใหแกบคุ คล ตามระเบียบขอ 10 (ในภาพรวม)
ก็ถอื เปนคาใชจา ย ทีผ่ จู ดั การฝกอบรมสามารถ
เบิกจายไดตามระเบียบนี้
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บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก
๑. ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
๒. เจาหนาที่
๓. วิทยากร
๔. ผูเขารับการฝกอบรม
๕. ผูสังเกตการณ
หมายความวา บุคคลทีส่ ามารถเบิกจายไดตามระเบียบนีไ้ ดแตเฉพาะบุคคลตามขอ 1-5 นีเ้ ทานัน้
การเทียบตําแหนง
๑. การเทียบตําแหนงของบุคคลทีม่ ไิ ดเปนบุคลากรของรัฐ (ประธานเจาหนาที่ วิทยากร
และผูสังเกตการณ)
บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศ
ครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี
บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว
วิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และวิทยากรในการฝกอบรมบุคคล
ภายนอกใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
นอกเหนือจากขางตนใหหวั หนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาเทียบตําแหนง
ตามความเหมาะสมโดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังทีไ่ ดเทียบตําแหนงไวแลว
เปนเกณฑในการพิจารณา
๒. การเทียบตําแหนงของผูเขารับการฝกอบรมที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ
ผูเ ขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบไดไมเกินสิทธิ
ของขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหเทียบไดไมเกินสิทธิ
ของขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
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อัตราคาใชจายในการฝกอบรมฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมฯ ฉบับที่ ๓ ป ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๕
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า
ป ๒๕๕๖
๑. คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม

ประเภทการฝกอบรม

ฝกอบรมในสถานที่ของ
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวย
งานอื่นของรัฐ (บาท/มื้อ/คน)

ฝกอรบรมในสถานที่เอกชน
(บาท/มื้อ/คน)

จัดครบทุกมือ้

จัดไมครบทุกมือ้

จัดครบทุกมือ้

จัดไมครบทุกมือ้

การฝกอบรมประเภท ก

ไมเกิน 850

ไมเกิน 600

ไมเกิน 1,200

ไมเกิน 850

การฝกอบรมประเภท ข

ไมเกิน 600

ไมเกิน 400

ไมเกิน 950

ไมเกิน 700

บุคคลภายนอก

ไมเกิน 500

ไมเกิน 300

ไมเกิน 800

ไมเกิน 600

หมายเหตุ - กรณีจดั อาหาร 1 มือ้

ไมเกิน 150

ไมเกิน 400

- อาหารวางและเครื่องดื่ม

ไมเกิน 35

ไมเกิน 50

อัตราคาใชจายในการประชุมของสวนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกจาย ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๓๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ประเภท

อัตราในการเบิกจาย

อาหาร

- ไมเกิน 120 บาท/มื้อ/คน

อาหารวางและเครื่องดื่ม

- สถานที่ราชการ ไมเกิน 35 บาท
- สถานที่เอกชนไมเกิน 50 บาท/มื้อ/คน
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๒. คาเชาที่พัก

คาเชาหองพักคนเดียว
(บาท/วัน/คน)

คาเชาหองพักคู
(บาท/วัน/คน)

การฝกอบรมประเภท ก

ไมเกิน 2,400

ไมเกิน 1,300

การฝกอบรมประเภท ข

ไมเกิน 1,450

ไมเกิน 900

บุคคลภายนอก

ไมเกิน 1,200

ไมเกิน 750

ประเภทการฝกอบรม

** ใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน
ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได
** ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม หรือวิทยากร ใหพักหองเดี่ยว หรือ
พักหองคูก็ได
๓. คาสมนาคุณวิทยากร
ประเภทการฝกอบรม

บุคลากรของรัฐ
(บาท/ชม./คน)

เอกชน
(บาท/ชม./คน)

การฝกอบรมประเภท ก

ไมเกิน 800

ไมเกิน 1,600

การฝกอบรมประเภท ข

ไมเกิน 600

ไมเกิน 1,200

บุคคลภายนอก

ไมเกิน 600

ไมเกิน 1,200

** กรณี จํ า เป น ต อ งใช วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู  ความสามารถ และประสบการณ พิ เ ศษ
จะใหสูงกวาก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
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หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร

ลักษณะ

จํานวนคน

- การบรรยาย

ไมเกิน 1 คน

- การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ

ไมเกิน 5 คน

- แบงกลุมฝกปฏิบัติ อภิปราย /สัมมนา/
ทํากิจกรรม
- วิทยากรเกินจํานวนที่กําหนด

ไมเกินกลุมละ 2 คน (ไมจํากัดกลุม)
เฉลีย่ จายไมเกินภายในวงเงินทีจ่ า ยไดตามหลักเกณฑ

** โดยใหใชแบบใบสําคัญรับเงินทายระเบียบฯ
การนับเวลาบรรยาย
- นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม
- บรรยายไมนอยกวา 50 นาที จายได 1 ชั่วโมง
- บรรยายไมถึง 50 นาที แตเกิน 25 นาที จายไดกึ่งหนึ่ง
- ไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวางออกจากเวลาบรรยาย
การจัดยานพาหนะ

ประเภทการฝกอบรม

เทียบตําแหนง

การฝกอบรมประเภท ก

ตามสิทธิขาราชการ ตําแหนง ประเภทบริหารระดับสูง

การฝกอบรมประเภท ข

ตามสิทธิขาราชการ ตําแหนง ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน

บุคคลภายนอก

ตามสิทธิขาราชการ ตําแหนง ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน

** ทั้งนี้ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
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คาเบี้ยเลี้ยง
นับตั้งแตออกจากสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู
หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติแลวแตกรณี ใหนับเปน 24 ชม. เปน 1 วัน ถาไมถึง 24 ชั่วโมง
หรือเกิน 24 ชม. และสวนที่ไมถึง 24 ชม. หรือเกิน 24 ชม. นั้นเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน
อีก 1 วัน แลวนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีผูจัดการฝกอบรม
จัดอาหารบางมื้อระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน 3
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน
การฝกอบรมบุคคลภายนอก
กรณี ที่ ส  ว นราชการไม จั ด อาหาร ที่ พั ก หรื อ ยานพาหนะทั้ ง หมดหรื อ จั ด ให บ างส ว น
ใหจายเงินใหแกผูเขาฝกอบรมที่มิใชบุคลากรของรัฐ ดังนี้
คาอาหาร

การฝกอบรม

ลักษณะ

- ไมจัดอาหารใหทั้ง 3 มื้อ

เหมาจายไดไมเกิน 240 บาท/คน/วัน

- จัดอาหารให 1 มื้อ

เหมาจายไดไมเกิน 160 บาท/คน/วัน

- จัดอาหารให 2 มื้อ

เหมาจายไดไมเกิน 80 บาท/คน/วัน

คาที่พัก
ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 500 บาท/คน/วัน
คาพาหนะ
เบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั งิ าน (ใชแบบใบสําคัญ
รับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอก เอกสารหมายเลข 2 ทายระเบียบ) เปนหลักฐาน
การเบิกจาย

31

เงินยืมราชการ
นิยามคําศัพท
เงินยืมราชการ หมายความวา เงินทีส่ ว นราชการจายใหแกบคุ คลใดบุคคลหนึง่ ยืมเพือ่ เปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจายจาก
เงินงบประมาณรายจายหรือเงินนอกงบประมาณ
ระยะเวลาการยืมเงินคาบเกี่ยว (ขอ ๕๗)
กรณีทตี่ อ งจายเงินยืมสําหรับการปฏิบตั ริ าชการทีต่ ดิ ตอคาบเกีย่ วจากปงบประมาณปจจุบนั
ไปถึงปงบประมาณถัดไป ใหเบิกเงินยืมงบประมาณในปปจจุบัน โดยใหถือวาเปนรายจายของ
งบประมาณปจจุบัน และใหใชจายเงินยืมคาบเกี่ยวปงบประมาณถัดไป ดังนี้
กรณีเดินทางไปราชการ ใหใชจายไดไมเกิน 90 วัน
กรณีปฏิบัติราชการอื่น ใหใชจายไดไมเกิน 30 วัน
(ทั้งนี้ใหนับตั้งแต 1 ตุลาคม ของปงบประมาณใหม)
เชน นายปราณนต ปุณณเวช ไดยืมเงินยืมราชการ จํานวน 12,000 บาท เพื่อเดินทางไป
ราชการ ณ จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 25 กันยายน 2557 – 8 ตุลาคม 255๗
ดังนัน้ รวมเวลาในการไปราชการครัง้ นี้ 14 วันครบกําหนดสงใชใบสําคัญและเงินเหลือจาย
(ถามี) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 255๗
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การเบิกเงินเพือ่ จายเปนเงินยืมใหแกบคุ คลในสังกัดยืมเพือ่ ปฏิบตั ริ าชการใหกระทําไดเฉพาะ
งบรายจายหรือ รายการดังตอไปนี้

ลําดับ

รายการ

๑

รายการคาจางชั่วคราว สําหรับคาจางซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประจํา
แตจําเปนตองจายใหลูกจางแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง

๒

รายการคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

๓

รายการคาสาธารณูปโภค เฉพาะคาบริการไปรษณียโทรเลข

๔

งบกลาง เฉพาะทีจ่ า ยเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตรเงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว

๕

งบรายจายอื่นๆ ที่จายในลักษณะเกี่ยวกับ ขอ 1 2 และ 3

การจายเงินยืม

ลําดับ

รายการ

๑

สัญญาการยืมเงินใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด

๒

สัญญายืมทํา ๒ ฉบับ
ผูยืมเก็บ ๑ ฉบับ
สวนราชการเก็บ ๑ ฉบับ

๓

เงื่อนไขการจายเงินยืม
ใหยืมเฉพาะที่จําเปน
จายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินและผูมีอํานาจไดอนุมัติแลวเทานั้น
หามมิใหอนุมตั ใิ หยมื เงินรายใหม ในเมือ่ ผูย มื มิไดชาํ ระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิน้ ไปกอน
การยืมเงินของผูยืมที่ไมมีเงินใดๆ ที่สวนราชการผูใหยืมจะหักสงใหคืนเงินยืมได
ใหสวนราชการผูใหยืมกําหนดใหผูยืมนําหลักทรัพยมาวางเปนประกันพรอมทั้งทําสัญญา
วางหลักทรัพย หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกําหนดมาทําสัญญาคํ้าประกันไวตอ
สวนราชการผูใหยืม
การจายเงินยืมเปนคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไมเกิน ๙๐ วัน
เวนแตขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
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ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินยืม

การอนุมัติการจายเงิน

อํานาจ

- สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง - หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย
ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 หรือเทียบเทา
(อธิบดี หรือผูไดรับมอบหมายตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป
- สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง - หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนา
ที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาค
หนวยงานเปนผูอนุมัติจายเงินก็ได
- สวนราชการในภูมิภาค

- หัวหนาสวนราชการในภูมิภาค

กําหนดการสงใชใบสําคัญและเงินเหลือจาย (ถามี)

การยืมเงิน

ระยะเวลาคืน

1. กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน

- สงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือธนาณัติ
ภายใน 30 วัน นับจากวันไดรับเงิน

2. กรณีการเดินทางไปราชการอื่น

- ภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง

3. กรณีปฏิบัติราชการอื่นนอกจาก 1-2

- ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับเงิน
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คาเชาบานขาราชการ
หลักการเกิดสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการ
ขาราชการผูใ ดไดรบั คําสัง่ ใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองทีม่ สี ทิ ธิไดรบั คาเชาบาน
ขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงิน
ที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ (มาตรา ๗)
ขาราชการผูใ ดตองไปปฏิบตั ริ าชการในตางทองทีเ่ นือ่ งจากสํานักงานทีป่ ฏิบตั ริ าชการประจํา
อยูเดิมไดยายสถานที่ทําการไปตั้งในทองที่ใหม (มาตรา ๘)
ขอยกเวนไมมีสิทธิ
๑. ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว
บานพักสําหรับผูดํารงตําแหนง
บานพักทั่วไป
๒. มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิข์ องตนเองหรือคูส มรสในทองทีท่ ไี่ ปประจําสํานักงานใหม
โดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน
๓. ขาราชการไดรบั คําสัง่ ใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองทีต่ ามคํารองขอของตนเอง
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกขาราชการผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใน
ตางทองที่ที่เปนทองที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองที่กลับเขารับราชการใหมดวย

* สรุปหลักในการเกิดสิทธิ มาตรา ๗ *

๑
ขาราชการ

๒
คําสั่ง

หากไมเขาองคประกอบ

๑

๒

๓

๔

เปนผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน

๓
ประจํา

๔
ตางทองที่
๓ ๔

หากเขาองคประกอบ ๑ ๒
แตเปนผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเพราะ
- มีบานพักทางราชการ
- มีบานตนเอง/คูสมรส ไมมีหนี้คาง
- รองขอยาย (ยกเวนรองขอกอนป ๒๕๔๑)

ยกเลิก ทองที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
(11 ธ.ค. 2550)
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วันเริ่มและสิ้นสุดเบิกคาเชาบาน
ใหขา ราชการมีสทิ ธิไดรบั เงินคาเชาบานขาราชการตัง้ แต วันทีข่ า ราชการผูน นั้ ไดเชาอยูจ ริง
แตไมกอนวันที่รายงานตัว เพื่อเขารับหนาที่ และใหสิ้นสุด ในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน หรือ
วันที่อยูในขายหมดสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ถาผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหไปรับราชการในทองที่อื่นไมสามารถออกเดินทางไปไดในวันที่สงมอบหนาที่ ใหมีสิทธิไดรับ
คาเชาบานขาราชการตอไปอีกไมเกินสิบวันนับแตวนั สงมอบหนาที่ เวนแตมคี วามจําเปนจะตองอยู
ตอไปอีก ใหเบิกคาเชาบานขาราชการตอไปไดเทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติจากผูออกคําสั่ง
แตงตั้ง (มาตรา ๑๔)
หลักเกณฑการเบิกคาเชาซื้อบาน ตามมาตรา ๑๗ ตองเขาเงื่อนไข ดังตอไปนี้

ลําดับ

รายการ

๑

ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคา
บานในทองที่นั้น จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น เวนแตบานหลังที่เคยใชสิทธิ
ถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได

๒

หากเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคลอื่น ซึ่งไมใชคูสมรสและมี
กรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบานนั้น จะเบิกจายคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูได
ตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์สําหรับบานหลังดังกลาว

๓

จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานกับ
สถาบันการเงิน และสัญญาเชาซือ้ หรือสัญญาเงินกูจ ะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กระทรวงการคลังกําหนด

๔

จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือ คาผอนชําระเงินกูสําหรับ
บานหลังหนึง่ หลังใดในทองทีน่ นั้ มาแลว เวนแต เปนกรณีทไี่ ดรบั แตงตัง้ ใหกลับไปรับราชการ
ในทองที่ที่เคยใชสิทธินั้นอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อ
หรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะยายมารับราชการในทองที่นั้น
บานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ ไปแลว

๕

หากเงินกูเ พือ่ ชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนาํ คาผอนชําระเงินกูม าเบิกคาเชาบาน
ขาราชการได โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
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สรุป
1. ขาราชการตองมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
2. ไดเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
3. ตองเปนบานที่ตั้งอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม
หรือทํางาน
4. ตองใชเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง
หลักเกณฑการใชสิทธิเชาซื้อตอเนื่อง ตามมาตรา ๑๘
ข า ราชการ ซึ่ ง ได ใช สิ ท ธิ นํ า หลั ก ฐานการชํ า ระค า เช า ซื้ อ หรื อ ค า ผ อ นชํ า ระเงิ น กู 
เพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา 17 และตอมาไดรับแตงตั้งใหไป
รั บ ราชการในท อ งที่ อื่ น ซึ่ ง ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า เช า บ า น ข า ราชการตามพระราชกฤษฎี ก านี้
ใหขา ราชการผูน นั้ มีสทิ ธินาํ หลักฐานการชําระคาเชาซือ้ หรือคาผอนชําระเงินกูเ พีอ่ ชําระราคาบาน
ในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการในทองที่ใหมได

* สรุปหลักเกณฑการใชสิทธ ตามมาตรา ๑๘ *

• ทองที่เดิม

๑. เคยใชสิทธินํา
หลักฐานการชําระ
คาเชาซื้อฯ มาเบิก
คาเชาบานในทองทีเ่ ดิม

๒. ยายไปทองที่ใหม
มีสิทธิ
ไดรับคาเชาบาน

• ทองที่ใหม

• สิทธิเชาซื้อตอเนื่อง
ในทองที่ใหม
๓. มีสิทธินําหลักฐาน
ในทองที่เดิมมาเบิก
คาเชาบานในทองทีใ่ หม
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ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยกระทรวงการคลังไดพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยไดจัดทํา
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market)
และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e - bidding) ขึ้น เพื่อใหการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการทุจริต
คอรรับชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชนในการปรับปรุง
หรือแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในระยะตอไป โดยใชบังคับสําหรับสวนราชการนํารองในระยะแรก 148 แหง แบงออกเปน
สวนราชการ จํานวน 112 แหง เฉพาะราชการสวนกลาง ใหเริม่ ถือปฏิบตั ติ งั้ แตวนั ที่ 16 เมษายน
2558 เปนตนไป และสวนราชการ จํานวน 36 แหง เฉพาะราชการสวนกลาง ใหเริ่มถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเปนสวนราชการที่เขารวม
โครงการนํารอง และเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป
นิยามศัพท
“ระบบขอมูลสินคา” (Electronic Catalog : e - catalog) คือ ระบบฐาน
ขอมูล รายละเอียดสินคา บริการ งานจางของผูขาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ที่ไดลง
ทะเบียนไวในระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินคา คําแนะนํา
สินคา ภาพสินคา พรอมคําบรรยายประกอบ โดยจัดแบงประเภท สินคาเปนหมวดหมู
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อสะดวกตอการสืบคนของสวนราชการผูจัดหา
“UNSPSC” หมายความวา รหัสสินคาหรือบริการภาครัฐ ตามคูมือของ กรมบัญชีกลาง
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“ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส” (Electronic Market : e - market) ไดแก
การจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ดวยวิธีการซื้อหรือการจางที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไมซับซอน เปนสินคาหรือ
บริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจางที่กําหนดไวใน
ระบบ e - catalog โดยใหผูขาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง เสนอราคาผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP)
ของกรมบัญชีกลาง
“ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส” (Electronic Bidding : e - bidding)
ไดแก การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ดวยวิธีการซื้อหรือการจางที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซอน
มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคา หรือบริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบ e - catalog โดยให
ผูขายผูใหบริการ หรือผูรับจาง เขายื่นประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP)
ของกรมบัญชีกลาง
วิธีซื้อ วิธีจาง
การซื้อหรือการจางตามแนวทางปฏิบัตินี้กระทําได ๒ วิธี
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e - market)
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ไดแก การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม
ซับซอน เปนสินคาหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรือ
งานจางที่กําหนดไวใน ระบบ e - catalog กระทําได ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ไดแก
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) ไดแก
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดแก การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่ง
มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปนการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความ
ซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรือบริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบ e – market
พัสดุทตี่ อ งดําเนินการจัดหาดวยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market
1. วัสดุสํานักงาน ไดแก
1.1 กระดาษถายเอกสารหรือพิมพงานทั่วไป
1.2 ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)
1.3 แฟมเอกสาร
1.4 เทปปดสําหรับการเขาเลม
1.5 ซองเอกสาร
2. ยารักษาโรค ไดแก
2.1 Doxazosin ยารักษาภาวะตอมลูกหมากโต
2.2 Calcium carbonate ยาปองกันและ
รักษาภาวะขาดแคลเซียม
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หลักประกันสัญญา
หลักประกันสัญญา
เปนหลักประกันทีผ่ ขู าย หรือผูร บั จางทีเ่ ปนคูส ญ
ั ญากับสวนราชการนํามาวางขณะทําสัญญา
เพื่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามขอกําหนดในสัญญา และใชเปนหลักประกัน
จนกวาจะสิ้นสุดขอผูกพันตามสัญญา
หลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
ผู  ข าย หรื อ ผู  รั บ จ า งต อ งนํ า หลั ก ประกั น สั ญ ญาอย า งหนึ่ ง อย า งใด (ตามข อ 141)
มาวางเปนหลักประกันในอัตรารอยละ 5 ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินในการจัดหาครั้งนั้น
ซึ่งประกอบดวย
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่นั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้น
ไมเกิน 3 วันทําการ
3. หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
การคืนหลักประกันสัญญา
ใหคืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาแลว
หนังสือที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๘๖๐๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔
ไมตองรอใหมีการรองขอคืนจากคูสัญญากอน
คูส ญ
ั ญาไมมารับภายในกําหนด ใหปฏิบตั ติ าม ขอ ๑๔๔ วรรคทายพรอมกับใหมหี นังสือ
รับรองใหผูคํ้าประกันไปดวยวา หลักประกันสัญญาดังกลาว หมดระยะเวลาการคํ้าประกันแลว
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วิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
หนังสือที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532
1. ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
ความชํารุดบกพรองของพัสดุ
2. ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองใหผูมีหนาที่ตามขอ 1 รีบรายงานหัวหนา
สวนราชการ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางแกไขซอมแซมทันที
3. กอนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันความชํารุดบกพรอง
ภายใน 15 วัน สําหรับหลักประกันอายุไมเกิน 6 เดือน
ภายใน 30 วัน สําหรับหลักประกันอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพรอง

คาปรับ (เบี้ยปรับ) คาเสียหาย
คาปรับ (เบี้ยปรับ) เปนคาเสียหายทีค่ สู ญ
ั ญาไดตกลงกันไวลว งหนา ไมตอ งพิสจู นความเสียหาย
คาเสียหาย
เปนสิทธิเรียกรองของคูสัญญาเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแลว ตองพิสูจน
ความเสียหาย
การปรับ
เมื่อครบกําหนดสัญญา/ยังไมมีการสงมอบตองแจงการปรับ
เมื่อไดรับมอบพัสดุ ใหบอกสงวนสิทธการเรียกคาปรับ ที่เกินกําหนดตามสัญญา
อัตราคาปรับ (ตามขอ 134)
สิ่งของประกอบกันเปนชุด ใหปรับทั้งชุด
สิ่งของรวมติดตั้ง/ทดลอง ใหปรับตามราคาของทั้งหมด
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การกําหนดอัตราคาปรับในสัญญา (ขอ 134)
กรณีซื้อ /จาง
ไมตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน
คาปรับรายวัน อัตราตายตัว ระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุทยี่ งั ไมไดรบั มอบ
กรณีงานจางกอสราง
ที่ตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน
คาปรับรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัว อัตรารอยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจาง
แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท
จางกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร
ปรับรายวันในอัตรา อัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจางนั้น
การคิดคาปรับ
ระยะเวลาการคิดคาปรับ ใหนับถัดจากวันครบกําหนดสัญญา/ขอตกลง จนถึงวันที่ผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบสิ่งของหรืองานจางถูกตองครบถวน หรือจนถึงวันที่ไดมีการบอกเลิกสัญญา/
ขอตกลง
หักดวยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจางใชไปในการตรวจรับ
ออกจากจํานวนวันที่ตองถูกปรับดวย
การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา (ขอ ๑๓๙)
อํานาจอนุมัติ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการ ที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวัน
ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
วิธีการ
คูสัญญาตองแจงเหตุใหสวนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง
หากไมแจงตามทีก่ าํ หนด จะยกมากลาวอางเพือ่ ขอลด หรืองดคาปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได
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เวนแต
กรณีความบกพรองของสวนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน
พิจารณาไดตามจํานวนที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
ผูมีหนาที่เสนอความเห็น
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจาง เปนผูเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการ ในการแกไขเปลีย่ นแปลงสัญญา การงด ลดคาปรับ
หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
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คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
รายการคาใชสอยตามขอ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจา ย
ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลใชบงั คับ ตัง้ แตวนั ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยคาใชจา ย
ทีเ่ ปนคาใชสอยใหหวั หนาสวนราชการเบิกจายตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพือ่ ประโยชน
ของทางราชการ ซึง่ กระทรวงการคลังกําหนดรายการในการเบิกจายคาใชจา ยไว ดังนี้

ลําดับ
๑

รายการ
คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จสงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ

๒

คาจางเอกชนดําเนินงานของสวนราชการ

๓

คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธงานของสวนราชการ

๔

คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงิน พุมทอง กรวยดอกไมพวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
คาหรีด หรือพวงมาลา สําหรับสักการะศพ ใหเบิกจายในนามของสวนราชการเปน
สวนรวม เฉพาะสักการะศพผูที่เคยใหความชวยเหลือหรือเปนผูเคยทําประโยชน
ใหแกประเทศหรือสวนราชการจนเปนที่ประจักษชัด

๕

คาใชจายในการจัดประชุมราชการ และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครือ่ งดืม่ คาอาหารในกรณีทมี่ กี ารประชุมคาบเกีย่ ว
มื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนตน

๖

คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน
หรือเยี่ยมชมสวนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติ
ของบุคลากรภายในสวนราชการ การแถลงขาวของสวนราชการ การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค
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๗

คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ ชํารุดเสีย
หายจากการใชงานปกติ
คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งมิไดเกิดจากการ
เสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ เมื่อสวนราชการจายคาใชจาย
ดังกลาวแลว ใหดําเนินการหาผูรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

8

คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาวตางประเทศกรณีเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของ
สวนราชการเปนสวนรวม
คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหกรณีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
สวนราชการ หรือกรณีการเยี่ยมชมสวนราชการในนามสวนราชการเปนสวนรวม

9

คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ
ของขวัญ ของรางวัล ของทีร่ ะลึก สําหรับขาราชการหรือลูกจางประจําทีเ่ กษียณอายุ
หรือผูใหความชวยเหลือหรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ

10

คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต และสวนอื่นที่เกี่ยวของในการจัดทําเว็บไซต

11

คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ หรือคาบัตรโดยสารทีไ่ มสามารถคืนหรือเปลีย่ นบัตรไดกรณีเลือ่ นการเดินทาง
ไปราชการ กรณีสวนราชการสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวม
ถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางได ทั้งนี้ ตองมิไดเกิดจากตัว
ผูเดินทาง เปนเหตุ

12

คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มิใชกรณีตามขอ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

13

คาใชบริการอินเทอรเน็ตของผูเดินทางไปราชการเพื่อประโยชนของทางราชการ

14

คาใชจายในการใชสถานที่ชั่วคราวของสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

15

คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ของสวนราชการ

16
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คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปน
พาหะนําโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา
ตามสวนราชการหรือบานพักที่ทางราชการจัดไวให

17

คาใชจา ยในการจัดหาอาหารสําหรับผูป ว ยสามัญ ผูป ว ยโรคเรือ้ น ของสถานบริการ
ของสวนราชการ หรือสําหรับผูถ กู ควบคุมคุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือ
ผูท ถี่ กู ใชมาตรการอื่นใด อันมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพซึ่งตองหาวากระทํา
ความผิด หรืออาหาร นม อาหารเสริม สําหรับเด็กที่อยูในการสงเคราะหของ
ทางราชการ หรือหนวยงานของทางราชการ

18

คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม

๑๙

คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของสวนราชการ
คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล บานพักของทางราชการกรณีไมมีผูพักอาศัย

20

คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับ
รถยนตของสวนราชการตามระเบียบวาดวยรถราชการ ซึ่งสวนราชการไดมาโดยวิธี
การซื้อ การยืม หรือรับบริจาค หรือไดรบั ความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศและขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑของสวนราชการนั้น การเชา
หรือรถสวนตัวของขาราชการผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนงสําหรับขาราชการผูม สี ทิ ธิไดรบั รถประจําตําแหนงทีไ่ ดจดั หามาใชใน
การปฏิบตั ริ าชการ

21

คาใชจา ยเกีย่ วกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศน และวิทยุ

22

คาพาหนะกรณีไดรับมอบหมายใหเดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งสวนราชการ
ไมสามารถจัดรถยนตสวนกลางใหได

23

คาตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทํางานหรือมาตรฐานการทํางาน

24

คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑของสวนราชการ ยกเวน คาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ

25

คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อใชปฏิบัติราชการ
กรณีจําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว
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26

คาตรวจรางกายของบุคลากรเพือ่ ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชือ้ เอชไอวี
จากการปฏิบตั งิ านตามภารกิจปกติ และไมถอื เปนสวัสดิการ การรักษาพยาบาลทีข่ า ราชการ
หรือลูกจางประจําทีจ่ ะใชสทิ ธิเบิกจายตามกฎหมายเกีย่ วกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล
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คารักษาพยาบาลและคาตรวจสุขภาพสัตว สําหรับหนวยงานทีม่ ภี ารกิจปกติ
ในการดูแลสัตว

หมายเหตุ: ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
คาใชสอยดังตอไปนี้ มิใหเบิกจาย (หมวด ๒ ขอ ๑๓)

ลําดับ
1

รายการ
คาจัดทําสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชํารวย เนื่องในโอกาสตางๆ

2

คาจัดพิมพ คาจัดสง คาฝากสงเปนรายเดือน สําหรับบัตรอวยพร ในเทศกาลตางๆ
และคาจัดพิมพนามบัตรใหกับบุคลากรภายในสวนราชการ

3

คาพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ หรือของเยี่ยมผูปวย เพื่อมอบใหกับสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสตางๆ

4

คาทิป

5

เงินหรือสิ่งของบริจาค

6

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนราชการ

** คาใชสอยทีไ่ มใหเบิกจายนอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไวตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามทีก่ ระทรวง
การคลังกําหนด

52

คาใชจายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการเชา
ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตามอัตรา ดังนี้ (หมวด ๒ ขอ ๑๔)

ลําดับ

รายการ

๑

การเชาอาคารเพือ่ ใชในการปฏิบตั งิ าน เก็บเอกสารหรือพัสดุตา งๆ ใหเบิกจายเทาทีจ่ า ยจริง
ไมเกินอัตราตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน หรือในกรณีทมี่ เี หตุผลความจําเปนตองเชาใน
อัตราเกินตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน ใหเบิกจายในวงเงินไมเกินหาหมืน่ บาทตอเดือน

๒

การเชาทีด่ นิ เพือ่ ใชในราชการ ใหเบิกจายเทาทีจ่ า ยจริง ไมเกินอัตราหาหมืน่ บาทตอเดือน
*** ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองเบิกจายคาใชจายตาม 1 หรือ 2 เกินอัตราที่
กําหนดไวใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจายตองไมสูง
กวาอัตราตามทองตลาดและตองบันทึกเหตุผลที่ตองเบิกจายในอัตรานั้นไวดวย
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง
นิยามศัพท
นํ้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง นํ้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกาซธรรมชาติ
รถราชการ หมายถึง รถทุกประเภทของสวนราชการที่มีไวเพื่อใชประจําสํานักงาน หรือ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน ว ยงาน และเบิ ก จ า ยค า นํ้ า มั น จากงบประมาณรายจ า ยหรื อ
เงินทดรองราชการ
สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง สถานีที่จําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิง
ผูจ ดั ซือ้ นํา้ มันเชือ้ เพลิง หมายถึง ผูด าํ เนินการจัดซือ้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงจากสถานีบริการนํา้ มัน
เชื้อเพลิง
๑. การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร
๑.๑ กรณีสวนราชการไมมีภาชนะที่ใชสําหรับเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง
ใหจดั ทํารายงานขอซือ้ นํา้ มันเชือ้ เพลิง ในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท โดยใหถอื วารายงาน
ขอซื้อดังกลาวเปนรายงานขอซื้อนํ้ามันสําหรับการจัดซื้อในแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ
เมื่อการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงมีวงเงินสะสมครบหรือใกลจะครบ 100,000 บาท จึงใหจัดทํา
รายงานขอซื้อฉบับใหม
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การจัดซื้อกรณี
ใหเครดิตแกสวนราชการ
การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนามใน
ใบสัง่ จายนํา้ มันทีส่ ถานีบริการนํา้ มันเชือ้ เพลิงเปนผูจ ดั ทําให โดยกรณีทยี่ งั ไมทราบขอมูลเกีย่ วกับ
ประเภท ปริมาณ และราคานํ้ามันที่สั่งซื้อ อาจเวนรายละเอียดดังกลาวไวกอนก็ได
ใหหวั หนาเจาหนาทีพ่ สั ดุสง มอบใบสัง่ จายนํา้ มันสวนหนึง่ ใหแกผจู ดั ซือ้ นํา้ มันเชือ้ เพลิง
ภายหลังจากการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแลว ใหผูจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง เขียนขอความ
ในใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) ที่สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงออกใหวา “ไดรับมอบ
นํ้ามันเชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” หรือขอความในทํานองเดียวกัน
พรอมทั้งลงชื่อกํากับ และใหสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกเจาหนาที่พัสดุเพื่อเก็บรักษา
เปนหลักฐานไวรวมกับใบสัง่ จายนํา้ มัน สวนทีเ่ หลือโดยใหถอื วาเอกสารดังกลาวเปนหลักฐาน
การตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อกรณี
ไมใหเครดิตแกสวนราชการ
ใหสว นราชการจัดซือ้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงโดยจายจากเงินทดรองราชการภายหลังจากการ
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแลว ใหผูจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงรองขอใหสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
ออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี โดยใหผูจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงเขียนขอความในเอกสาร
ดังกลาววา “ไดรับมอบนํ้ามันเชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” หรือ
ขอความในทํานองเดียวกัน พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับ และใหสงมอบเอกสารดังกลาวใหแก
เจาหนาที่พัสดุ โดยใหถือวาเอกสารดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
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๑.๒ กรณีสวนราชการมีภาชนะที่ใชสําหรับเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง
(1) ใหจัดทํารายงานขอซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กรณีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ใหใชวิธี
ตกลงราคา กรณีเกิน 100,000 บาท ใหใชวิธีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 23 (8) โดยอนุโลม
(2) ใหสวนราชการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงใดก็ได โดยจัดให
มีสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน
๒. กรณีจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวนตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป
สวนราชการตองจัดซือ้ จาก บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือคลังนํา้ มัน หรือสถานีบริการ
จําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยตรง โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 26 ประกอบขอ 59
๓. การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยใชบัตรเติมนํ้ามันรถราชการ
เนือ่ งจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 12 (2) อนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2535
ในการจัดซื้อนํ้ามันรถราชการ โดยให สวนราชการทั่วไปสามารถเลือกดําเนินการจัดซื้อนํ้ามัน
เชื้อเพลิงตามหลักเกณฑและขั้นตอนการใชบัตรเติมนํ้ามันรถราชการตามที่กระทรวงการคลัง
แจงเวียน กรณี สวนราชการซือ้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงโดยใชบตั รเติมนํา้ มันรถราชการ สวนราชการไมตอ ง
ดําเนินการตามขอ 1 และ 2
๔. การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ
เนื่องจากคานํ้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ ถือเปนคาพาหนะของผูเดินทาง
ไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
ดังนัน้ การจัดซือ้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงในกรณีดงั กลาว จึงไมจาํ ตองปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
*** รายละเอียดตามหนังสือ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ
พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2545
นิยามคําศัพท
“รถประจําตําแหนง” หมายถึง รถยนตที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนง
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“รถสวนกลาง” หมายถึง รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม
ของสวนราชการ
“รถรับรอง” หมายถึง รถยนตที่จัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศ ซึ่งเปนแขกของ
ทางราชการ
“รถรับรองประจําจังหวัด” หมายถึง รถยนตที่จังหวัดจัดไวเพื่อเขารวมขบวนหรือเปน
พาหนะรับรองบุคคลสําคัญ
“รถอารักขา” หมายถึง รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่สวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบใน
การถวายอารักขา
การใชรถราชการ

ประเภท
- รถประจําตําแหนง

รายการ
ใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่ หรือไดรับมอบหมายโดยชอบ
หรืองานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาทีห่ รือฐานะทีด่ าํ รงตําแหนงนัน้
รวมตลอดถึงการใชเพื่อเดินทาง ไป-กลับระหวางที่พักและสํานักงาน และเพื่อ
การอื่นที่จําเปนและเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาที่ในหมูขาราชการและ
สังคม

- รถสวนกลาง
ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของสวนราชการ หรือเพื่อประโยชนของ
- รถรับรอง
ทางราชการ ตามหลักเกณฑที่สวนราชการเจาของรถนั้นกําหนดขึ้น
- รถรับรองประจําจังหวัด
*** หาม ผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซึ่งไดรถประจําตําแหนงแลว
นํารถสวนกลางไวใชอีก เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ทั้งนี้ ใหระบุ
เหตุผลความจําเปนที่ตองใชรถสวนกลางไวดวย

*** ในแตละปงบประมาณ สวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลือง
เชือ้ เพลิงของรถทุกคน เพือ่ เปนหลักฐานในการเบิกจายเชือ้ เพลิง และการตรวจสอบของเจาหนาที่
ฝายตรวจสอบ
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การเก็บรักษาและการซอมบํารุง

ประเภท
- รถประจําตําแหนง
- รถสวนกลาง
- รถรับรอง
- รถรับรองประจํา
จังหวัด

รายการ
ใหอยูในการควบคุมและความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง
ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของสวนราชการ โดยเก็บ
รักษาในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของสวนราชการ
สําหรับรถสวนกลาง หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
จากหัวหนาสวนราชการจะพิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาที่อื่น
เปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราวไดในกรณีตอไปนี้
(1) สวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
(2) มีราชการจําเปนและเรงดวนหรือการปฏิบัติราชการลับ
*** ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษารถสวนกลาง จัดทํารายงาน
ขออนุญาต พรอมดวยเหตุผลความจําเปน และรายละเอียดของสถานที่
ที่จะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีความ
ปลอดภัยเพียงพอ
*** เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหสวนราชการรายงานผูรักษาการตาระเบียบ
และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ

แบบฟอรมตามระเบียบฯ วาดวยรถราชการ

แบบฟอรม
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รายการ

แบบ 1

ประเภทรถประจําตําแหนง

แบบ 2

ประเภทรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา

แบบ 3

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา

แบบ ๔

บันทึกการใชรถ

แบบ ๕

รายงานอุบัติเหตุ

แบบ ๖

รายละเอียดการซอมบํารุง

สรุป
รถราชการ หมายถึง รถประจําตําแหนง รถยนตและ
รถจักรยานยนตสวนกลาง รถรับรอง
การขอใช ตองมีใบขออนุญาตใชรถ และไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจ
รถราชการ ตองมีสมุดบันทึกการใชรถแตละคัน พนักงาน
ขับรถใหบันทึกการใชรถตามความเปนจริง
การเก็บรักษาและการซอมบํารุง จะตองเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัยและมีรายละเอียดประวัติการซอม
คูมือการจดทะเบียน ตองมีการตอทะเบียนทุกคัน ทุกป
การทําประกันภัยรถราชการ ตองมีการประกันภัยภาคบังคับตามพระราช
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พรบ.) กรณี
การประกันภัยภาคสมัครใจหนวยงานพิจารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสม
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วินัยทางงบประมาณและการคลัง
โดยที่มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
การเงินของรัฐ เพือ่ ใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีวินัย
นิยามศัพท
“การบริหารการเงินและการคลัง” หมายความวา การรับ การเบิก การจาย การใชจาย
การใชประโยชน การเก็บรักษา และการจัดการซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใดๆ
ของหนวยรับตรวจทีไ่ ดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค
และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศ หรือตางประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิน
สิทธิ และผลประโยชนดงั กลาวทีห่ นวยรับตรวจ มีอาํ นาจ หรือสิทธิในการใชจา ยหรือใชประโยชนดว ย
“มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนด
อื่นใด ซึ่งการฝาฝนเปนความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครอง
“โทษปรับทางปกครอง” หมายความวา โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือ
การเรียกใหชําระเงินตามอัตราที่กําหนดไว
“ความเสียหายแกรัฐ” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
เนื่องจากการฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไมวาจะสามารถคํานวณความ
เสียหายนั้นเปนตัวเงินไดหรือไมก็ตาม
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โทษปรับทางปกครอง
อัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ชั้น ดังตอไปนี้
โทษชั้นที่ ๑ โทษปรับไมเกินเงินเดือน ๑ เดือน
โทษชั้นที่ ๒ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน
โทษชั้นที่ ๓ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน
โทษชั้นที่ ๔ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน

ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ประกอบดวย 7 สวน ดังนี้

๗.ความผิด
อื่น

๖.การพัสดุ

๑. การรับเงิน
เก็บรักษาเงิน
นําสงเงิน

ขอตรวจ
พบและ
ขอสังเกต
๕.เงินยืม
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๒.การเบิกเงิน
การจายเงิน

๔.การจัดเก็บ
รายได

๓.การบริหาร
งบประมาณ
การกอนหนี้
ผูกพัน

สวนที่ ๑. ความผิดเกี่ยวกับการับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงิน
การรับเงิน เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดเก็บเงินหรือรับชําระเงิน ไดรับชําระเงินแลวไมทํา
หลักฐานการรับเงินหรือไมออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน เวนแตเปนกรณีที่มี
ขอยกเวนตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชัน้ ที่ ๑
การเก็บรักษาเงิน เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เก็บรักษาเงิน ไดรับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา
แตไมนาํ เงินเขาฝากหรือเก็บรักษาในธนาคารหรือสถานทีซ่ งึ่ เปนทีเ่ ก็บรักษาเงินของหนวยรับตรวจ
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตอง
รับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑
การนําเงินสง เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่นําเงินสง ไมนําเงินที่อยูในความรับผิดชอบสงหรือ
ฝากคลัง หรือหนวยรับตรวจ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ
กําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑
สวนที่ ๒. ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจายเงิน
การเบิกเงิน เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ตองรับโทษปรับ
ทางปกครอง ชั้นที่ ๓
เจาหนาทีผ่ ใู ดมีหนาทีเ่ บิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับ
ทางปกครอง ชั้นที่ ๓
การจายเงิน เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จายเงิน จายเงินนั้นโดยไมมีหลักฐานการจายเงินตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ หรือ ทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ ตองรับ
โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
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สวนที่ ๓. ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพัน
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ กระทําการจายเงิน หรือกอหนี้
ผูกพันกอนที่จะไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันโดยไมมีงบประมาณ
กําหนดไวในรายการนั้นๆ และเปนการกระทําโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ละเลยไมเรงรัดจัดการหรือ
ดําเนินการตามแผนงาน งานหรือโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว โดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
สวนที่ ๔. ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่คํานวณภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอ่ืน เพื่อเรียกเก็บ
คํานวณตัวเลขไมถูกตองตามหลักเกณฑหรือความเปนจริง เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากร
คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยกวาจํานวนที่จะตองเสีย ตองรับโทษปรับ
ทางปกครองชั้นที่ ๒
เจ า หน า ที่ ผู  ใ ด มี ห น า ที่ ป ระเมิ น ทุ น ทรั พ ย ห รื อ รายได เพื่ อ การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร
คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่น ประเมินทุนทรัพยหรือรายไดนั้นตํ่ากวาความเปนจริงโดยชัดแจง
เพือ่ ใหผมู หี นาทีเ่ สียภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอนื่ นัน้ มิตอ งเสียหรือเสียนอยกวาจํานวน
ที่จะตองเสีย ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒
เจาหนาที่ผูใด มีหนาที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่น
ละเลยไมจัดเก็บหรือไมเรงรัดเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นนั้น ภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง
ชั้นที่ ๒
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สวนที่ ๕. ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
ผูบ งั คับบัญชาหรือเจาหนาทีผ่ ใู ด มีอาํ นาจหนาทีอ่ นุมตั เิ กีย่ วกับเงินยืมของหนวยรับตรวจ
อนุ มั ติ ใ ห ยื ม เงิ น หรื อ จ า ยเงิ น ยื ม โดยไม ถู ก ต อ งตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ใช บั ง คั บ กั บ
หนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมของหนวยรับ
ตรวจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ละเลยไมเรงรัดหรือติดตามทวงคืน
เงินยืมนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนดเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒
สวนที่ ๖. ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ แบงแยกวงเงินจัดซือ้ หรือจัดจาง
เพือ่ ใหอาํ นาจสัง่ ซือ้ สัง่ จางหรือวิธกี ารสัง่ ซือ้ สัง่ จางเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายหรือ
ระเบียบดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่กําหนดราคากลาง กําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา จัดทํา
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซือ้ หรือจัดจาง ปฏิบตั ิ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ
ซึ่งมีผลเปนการกีดกันหรือเอื้อประโยชนแกผูมีอาชีพขายหรือรับจางรายใดรายหนึ่ง เปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ปดประกาศหรือจัดสงเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาจัดซื้อ
หรือจัดจาง ละเลยไมปดประกาศหรือจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกบุคคลหรือหนวยงานอื่น
เพือ่ ทราบหรือเผยแพรขา วการจัดซือ้ หรือจัดจางตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับ
ตรวจโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑
เจาหนาทีผ่ ใู ดมีหนาทีพ่ จิ ารณาผลการประกวดราคา หรือเปดซองสอบราคา รับพิจารณา
ผูเสนอราคาที่ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไข โดยรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาว เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
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สวนที่ ๖. ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ (ตอ)
เจาหนาทีผ่ ใู ดมีหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็นใหซอื้ หรือจาง ไมปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ นาที่
ไมถกู ตองตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ หรือไมพจิ ารณาเสนอใหซอื้ หรือ
จางผูเสนอราคาตํ่าสุด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษ
ปรับทางปกครองชั้นที่ ๓
เจาหนาทีผ่ ใู ดมีหนาทีเ่ กีย่ วกับการทําสัญญาซือ้ ขายหรือจาง ปฏิบตั หิ รือละเวน การปฏิบตั ิ
หนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสีย
หายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ควบคุมงานหรือตรวจการจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูก
ตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
เจาหนาทีผ่ ใู ดมีหนาทีต่ รวจรับพัสดุ ปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการเบิกจายพัสดุ หรือจัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุไมปฏิบัติ
หรือปฏิบตั หิ นาทีไ่ มถกู ตองตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒
(ว.1) เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการตรวจสอบพัสดุประจําป ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ไมถกู ตองตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรฐั
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒
(ว.2) ผูบังคับบัญชาผูใดมีหนาที่แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ไมแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป เปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยยานพาหนะของหนวยรับตรวจ
ที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาวโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒
ถาเจาหนาทีผ่ กู ระทําความผิดหรือมีสว นรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้ เปนผูบ งั คับ
บัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครองในชั้นที่สูงกวาอัตราโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนัน้ หนึง่ ชัน้ เวนแตความผิดนัน้ กําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไวในชัน้ ที่ ๔ แลว
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สวนที่ ๗. ความผิดอื่น
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ใชจายเงินงบประมาณ ไดใชจายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว โดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับ
หนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
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ขอควรระวังในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
การขออนุมัติ
การขออนุมัติในการเดินทางไปราชการ จะตองครอบคลุมตั้งแตวันที่เดินทางออกจากที่พัก
หรือสถานที่ปฏิบัติงานจนถึงวันที่เดินทางกลับมาถึงที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
กรณี ลาพักรอนแลวเดินทางไปลวงหนา ใหขออนุมัติครอบคลุมตั้งแตวันที่ออกจากที่พัก
จนถึงวันทีเ่ ดินทางกลับถึงทีพ่ กั จึงจะเบิกคาพาหนะไดทงั้ เทีย่ วไปและเทีย่ วกลับ แตในการคํานวณ
คาเบี้ยเลี้ยงใหนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติงานจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงที่พัก
กรณีปฏิบตั ริ าชการเสร็จสิน้ แลว ลาพักรอนตอ ใหขออนุมตั คิ รอบคลุมตัง้ แตวนั ทีอ่ อกจาก
ทีพ่ กั จนถึงวันทีก่ ลับถึงทีพ่ กั จึงจะเบิกคาพาหานะไดทงั้ เทีย่ วไปและเทีย่ วกลับ แตในการคํานวณ
คาเบี้ยเลี้ยง ใหนับตั้งแตวันออกเดินทาง จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
กรณีจงั หวัดทีจ่ ะเดินทางไปราชการนัน้ ไมมสี นามบินตัง้ อยู แตมคี วามจําเปนเรงดวนซึง่ จะตอง
เดินทางโดยเครื่องบิน เพื่อใชเปนเสนทางผานเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว
ใหขออนุมัติอธิบดีฯ โดยระบุเหตุผลความจําเปนนั้นๆ
กรณีการขอใชรถยนตสวนตัว ตองขออนุมัติอธิบดี พรอมระบุหมายเลขทะเบียนรถ
กรณีทสี่ ว นราชการอนุมตั ใิ หขา ราชการเดินทางไปรวมงานกฐินพระราชทาน ไมถอื เปนการ
เดินทางไปราชการชั่วคราว จึงไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เนื่องจาก
การเดินทางไปรวมงานดังกลาวเปนการแสดงจิตศรัทธาเขารวมงานกุศลตามอัธยาศัยของแตละบุคคล
** สวนกรณีการเดินทางของเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ใหเดินทางไปเพื่อติดตอ
ประสานงานกับทางจังหวัด หรือวัดเพื่อนัดหมายหรือกําหนดการตางๆ เพื่อความพรอมของ
การดําเนินงานและมิใชเปนการเดินทางไปลวงหนาเพื่อไปรวมอนุโมทนาถวายกฐินก็ถือเปนการ
เดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ตามหนาที่ ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการดังกลาว
** หนังสือเชิญรวมงานฯ ไมถือเปนคําสั่งใหเดินทางไปราชการ คือ เปนการเชิญใหเขารวม
งานกุศลตามอัธยาศัยของแตละบุคคลไมมีสิทธิเบิกคาใชจายได

71

การขออนุมัติไปราชการ สวนใหญที่มีการระบุรายละเอียดไมครบถวน เชน สถานที่
วันที่ ไปราชการ หรือกรณีที่ใชรถยนตราชการ ไมไดระบุชื่อพนักงานขับรถยนต รวมทั้งกรณีที่
โดยสารเครือ่ งบิน หรือรถยนตสว นตัว ไมไดระบุเหตุผลประกอบวาทําไมจึงตองโดยสารเครือ่ งบิน
หรือใชรถยนตสวนตัว
การกรอกรายละเอียด
การเขียนรายงานการเดินทางแบบ 8708 สวนที่ 1 กรอกขอมูลไมครบถวน เชน เดินทาง
ออกจากที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน จนกลับถึงที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน วันที่.....เวลา.....
รวมเวลาไปราชการ.....วัน
กรณีเดินทางเปนหวงระยะเวลา เชน ไปราชการวันที่ 9-10 และ 12-13 ใหหมายเหตุ
เวลาออกจากทีพ่ กั หรือสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน จนกลับถึงทีพ่ กั หรือสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน เปนหวงระยะเวลาดวย
เพื่อใหสามารถคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการได
คาเชาที่พัก
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเบิกคาเชาที่พักเหมือนกันทั้งคณะ โดยขออนุมัติ
ลวงหนา เบิกเหมาจายหรือจายจริงไมเกินอัตราตามระเบียบกําหนด
การดินทางไปราชการในครัง้ เดียวกัน โดยเดินทางตอเนือ่ งหลายจังหวัด ตองเบิกคาเชาทีพ่ กั
เหมือนกัน โดยขออนุมัติลวงหนาเบิกเหมาจายหรือจายจริงไมเกินอัตราตามระเบียบกําหนด
ตลอดการเดินทาง
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คาพาหนะ
การเดินทางไปราชการภายในประเทศ โดยเครื่องบิน ใหใชหลักฐานการเบิกจาย ดังนี้
กรณีมหี นังสือใหบริษทั ออกบัตรโดยสารใหกอ น ใหใชใบแจงหนีเ้ ปนหลักฐานในการเบิกเงิน
กรณีจายเปนเงินสด ใหใชหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน กากตั๋วโดยสาร (ถามี) หรือบัตรผาน
ขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) (ถามี)
กรณีซื้อ E-Ticket ใหใชใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)
ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ-สกุล ของผูเดินทาง ตนทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน
วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงิน คาโดยสาร คาธรรมเนียมอื่นๆ และจํานวนเงินรวม
การใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ จะดําเนินการไดในกรณีเดียว คือ การเดินทาง
ไปราชการประจําตางสํานักงาน และใหเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั้น
และตรง กรณีนอกเหนือจากนี้ไมอนุญาตใหเบิก
คาขนยายสิ่งของสวนตัว
กรณีเปนการยายตามคํารองของตนเอง ผูเดินทางไมสามารถเบิกคาขนยายได
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ขอควรระวังในการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
การขออนุมัติ
การเบิกคาตอบแทนวิทยากร เกินกวาอัตราทีก่ าํ หนด คือ บุคลากรของรัฐ กําหนดไวไมเกิน
ชัว่ โมงละ 600 บาท บุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท หากเบิกเกินใหขออนุมัติ
พรอมระบุเหตุผลประกอบ
การเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร กรณีที่ เบิกเกินมติ ครม. คือ จัดที่สถานที่
ของทางราชการเบิกไดไมเกินมื้อละ 35 บาท สถานที่ของเอกชนไมเกิน 50 บาท หากเกินกวา
อัตราที่กําหนดใหขออนุมัติพรอมกับระบุเหตุผลประกอบ
กรณีเบิกคาใชจายสําหรับผูติดตาม หรือแขกผูมีเกียรติ จะตองขออนุมัติคาใชจายดังกลาว
ไวในโครงการ
คาเชาที่พัก
กรณีจดั โครงการฝกอบรมทีโ่ รงแรม และใชโรงแรมเปนสถานทีอ่ บรม และทีพ่ กั หากคาเชาทีพ่ กั
ไดรวมคาอาหารเชาไวแลว ไมสามารถเบิกคาอาหารเชาไดอีก
กรณี เ ดิ น ทางไปฝ ก อบรม หรื อ สั ม มนาไม ส ามารถเบิ ก ค า เช า ที่ พั ก แบบเหมาจ า ยได
ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงเทานั้น
คาพาหนะ
กรณีจดั โครงการฝกอบรมภายในประเทศ สําหรับบุคคลภายนอก ไมสามารถเบิกคาพาหนะ
โดยสารเครื่องบินได กรณีจะเบิกตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
คาวิทยากร
การไปดูงานนอกสถานที่ จะเบิกคาวิทยากรใหกับเจาหนาที่ที่มาบรรยาย หรือพาเยี่ยมชม
สถานที่ไมได แตสามารถเบิกเปนคาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน แหงละไมเกิน 1,500 บาท
ใบสําคัญรับเงินคาวิทยากรใหระบุวนั ที่ ชวงเวลา และวิชาทีบ่ รรยาย และใหระบุวา เปนการ
บรรยาย อภิปราย หรือแบงกลุม และกรณีแบงกลุม ใหระบุวาเปนวิทยากรประจํากลุมใด
เพื่อปองกันการเบิกซํ้า (กลุมละไมเกิน 2 คน)
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ขอควรระวังในการเบิกคาใชจายในการจัดประชุมราชการ
คาใชจายในการจัดประชุมราชการ หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม ซึ่งคาใชจายที่สามารถเบิกจายได เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
ในกรณีทมี่ กี ารประชุมคาบเกีย่ วมือ้ อาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจา ยอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เปนและเกีย่ วของ
กับการจัดประชุม โดยเบิกไดเทาทีจ่ า ยจริง เหมาะสม และประหยัด เพือ่ ประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
แนวทางปฏิบัติ
กรณีที่สวนราชการมีการจัดประชุมแลวผูเขารวมประชุมมาไมครบ และไดสั่งอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่มไวแลว และไมสามารถยกเลิกได ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจายเงินคาใชจาย
ในการประชุมราชการ ไดกําหนดหลักเกณฑใหสวนราชการถือปฏิบัติ ไววา หลักฐานการเบิกจาย
คาใชจายในการประชุมราชการใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ โดยให
เจาหนาที่ที่จัดการประชุมเปนผูรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุมเพื่อใชเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินคาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่ งดืม่ โดยไมตอ งแนบบัญชี
ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมก็ได
การจัดประชุมดังกลาวไมสามารถเบิกคาตอบแทนวิทยากรได
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ขอควรระวังในการดําเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ
การแบงซื้อแบงจาง
หมายถึง การทีผ่ ดู าํ เนินการซือ้ หรือจางมีเจตนาทีจ่ ะหลีกเลีย่ งวิธกี ารตามวงเงินทีก่ าํ หนดไว
ในระเบียบ โดยเฉพาะระเบียบขอที่ 20 หรือขอ 21 โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจะจางลงอันมีผล
ทําใหวิธีการจัดซื้อหรือจัดจางตามที่กําหนดไวตามระเบียบเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตํ่าลง หรือ
งายมากยิ่งขึ้น
ซึ่งนอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง การมีเจตนาแบงการซื้อการจางเปนหลายครั้งอันมีผล
ทําใหอาํ นาจสัง่ การเปลีย่ นแปลงไปอีกดวย เชน ตามวงเงินซึง่ จะใชในการซือ้ หรือจาง ผูด าํ เนินการ
จะตองนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ แตผูดําเนินการเห็นวาการนําเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดเปนเรื่องยุงยาก จึงแบงการซื้อการจางเปนหลายครั้งเพื่อใหอยูในอํานาจของ
หัวหนาหนวยงานตนเองตามที่ไดรับมอบอํานาจ กรณีนี้ แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาวิธีการซื้อ
หรือจางไมเปลี่ยนแปลงก็ตาม ก็ถือวาเปนการแบงซื้อแบงจางซึ่งเปนการดําเนินการที่ไมชอบ
ดวยระเบียบเชนกัน
แนวทางการพิจารณาการแบงซื้อแบงจาง
พิจารณาจากวงเงินที่ไดรับมาพรอมกันหรือไม
พิจารณาจากพัสดุที่จะจัดหาเปนประเภทเดียวกันหรือไม
พิจารณาจากความตองการของผูใชพัสดุวาตองการใชพรอมกันหรือไม
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การจัดซื้อหรือจัดจางเพิ่ม (Repeat Order)
การซือ้ หรือการจาง Repeat Order ตามระเบียบขอ 23 (4) หรือ ขอ 24 (5) มีเงือ่ นไข ดังนี้
ตองเปนเรื่องซื้อของอยางเดิม หรือเปนงานเดิมที่ตองทําเพิ่มขึ้น ถาเปนคนละเนื้องาน
มิใช Repeat Order
ตองเปนกรณีตองซื้อหรือจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน
ตองเจรจาตอรองกับรายเดิม เงือ่ นไขเดิม หรือดีกวา และสัญญาเดิมตองยังไมสนิ้ สุดเวลาสงมอบ
ตองทําสัญญากันใหม จะทําสัญญาแกไขเพิม่ เติมไมได เนือ่ งจาก เปนเพียงการผอนปรน
ใหหนวยงาน ไมตองจัดซื้อจัดจางใหมเทานั้น
การแตงตั้งกรรมการตรวจรับ
งานซือ้ การจัดทําของ จางเหมาบริการ และงานจางอืน่ ๆ ใหแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานจางกอสราง ใหแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจการจาง (และตองแตงตัง้ ผูค วบคุมงานดวย)
การมอบอํานาจตามระเบียบพัสดุ ขอ ๙
ผูม อี าํ นาจ สามารถมอบอํานาจได
- แตผทู ไี่ ดรบั มอบอํานาจ จะมอบตออีกไมได
ขอยกเวน
เจาของอํานาจมอบใหผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดมอบตอได เฉพาะ
(๑) มอบให รองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด โดยใหรายงานเจาของอํานาจทราบดวย
(๒) หากผูว า ราชการจังหวัด มอบตอใหผอู นื่ ใหขอความเห็นชอบเจาของอํานาจกอน
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ประเด็นคําถาม – คําตอบ ที่พบบอย
เกี่ยวกับคาใชจายในการการเดินทางไปราชการ
คําถาม 1 ขาราชการเดินทางไปราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากจังหวัดสระบุรี
ไป-กลับ ทุกวันระยะทาง 110 กิโลเมตร จํานวน 5 วัน ดวยรถยนตสว นตัว คารถยนตสว นตัว
เบิกอยางไร
คําตอบ การเดินทางไปเขารับการฝกอบรม โดยหลักการสวนราชการผูจัดฝกอบรมตอง
รับผิดชอบคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ แตถา สวนราชการผูจ ดั ฝกอบรมไมออกคาใชจา ยให
สวนราชการผูจ ดั ตองรองขอไปยังสวนราชการตนสังกัดของผูเ ขารับการฝกอบรม เมือ่ สวนราชการ
ต น สั ง กั ด ตกลงยิ น ยอมที่ จ ะให ผู  เข า รั บ การฝ ก อบรมเบิ ก ค า ใช จ  า ยจากส ว นราชการ
ตนสังกัดได ผูเ ขารับการฝกอบรมจึงจะสามารถเบิกคาใชจา ยได ตามคําถาม ผูเ ขารับการฝกอบรม
เดินทางดวยรถยนตสวนตัว โดยปกติการเดินทางไปราชการใหเบิกคาพาหนะเดินทาง
โดยประหยัด แตเมื่อขาราชการทานนี้เดินทางโดยรถยนตสวนตัว การขออนุมัติเดินทาง
โดยรถยนต ส  ว นตั ว และได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ บิ ก ค า พาหนะเหมาจ า ยกิ โ ลเมตรละ 4 บาท
จากหนาสวนราชการผูเ บิกเงิน โดยหัวหนาสวนราชการไดใชดลุ ยพินจิ แลววาการเบิกคาพาหนะ
เหมาจายประหยัดกวาการตองพักแรม ขาราชการทานนี้สามารถเบิกคาใชจายเดินทาง
ไปราชการประเภท คาพาหนะเหมาจายกลิโลเมตรละ 4 บาท ไป-กลับ จํานวน 5 วัน
คําถาม 2 การจัดทําหนังสือขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ หัวหนาสวนราชการลงนามอนุมตั ิ
การเดินทางไปราชการในตําแหนงของหนวยงานถูกตองหรือไม
คําตอบ ผูม อี าํ นาจอนุมตั กิ ารเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
ขอ 11 (5) ผูวาราชการจังหวัดสําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางในราชการ
บริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตําแหนง และผูมีอํานาจตามขอนี้ จะมอบอํานาจ
โดยทําเปนหนังสือใหผดู าํ รงตําแหนงใดๆ เปนผูอ นุมตั กิ ารเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
แทนก็ได หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติ
การเดินทางไปราชการของขาราชการและลูกจาง ในสังกัดแทนก็ได เมือ่ ผูว า ราชการจังหวัด
มอบอํานาจใหแลว หัวหนาสวนราชการตองลงนามอนุมัติในนามตําแหนงปฏิบัติราชการ
แทนผูว า ราชการจังหวัด เพือ่ จะไดทราบวาเปนการอนุมตั ใิ นตําแหนงทีไ่ ดรบั มอบหมาย ไมใช
อํานาจของตนเอง แตถาเปนการอนุมัติให เบิก-จายเงินจากคลัง จะลงนามในตําแหนง
ของตนเองเพราะเปนอํานาจเฉพาะในแตละเรื่องชัดเจน
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คําถาม 3 นาย ก เดินทางไปราชการตางประเทศไดทําประกันชีวิต สามารถนํามาเบิกเปน
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไดหรือไม
คําตอบ ไมได คาประกันชีวิตถือเปนคาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง
คําถาม 4 คาขนยายกรณีใหไปประจําตางสังกัด สามารถเบิกคาใชจายจากสังกัดเดิม
หรือสังกัดใหม
คําตอบ เบิกจากตนสังกัดใหม ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 41
คําถาม 5 ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ ถูกกลาวหา วาเปนผูกระทําทุจริต
และจะตองเดินทางไปใหปากคําตอคณะกรรมการ สามารถเบิกคาใชจายเดินทางไดหรือไม
คําตอบ ใหถอื วาเปนการเดินทางไปราชการ และสามารถเบิกคาใชจา ยไดตาม พระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยไมตองคํานึงถึง
ผลของการสอบสวน
คําถาม 6 คาธรรมเนียมในการคืนตัว๋ เปลีย่ นตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินและรถไฟ สามารถเบิก
ไดหรือไม
คําตอบ เบิกไดเทาทีจ่ า ยจริง หากการคืนตัว๋ หรือเปลีย่ นตัว๋ ครัง้ นัน้ ราชการเปนเหตุใหตอ งเลือ่ น
หรือตองงดการเดินทาง
คําถาม 7 ถาหากไดรบั อนุมตั ใิ หเดินทางไปราชการตางจังหวัด โดยรถยนตของทางราชการ
และขณะเดินทางปรากฏวารถยนตคนั ดังกลาวมีปญ
 หาเครือ่ งยนตดบั สตารทไมตดิ จึงนํารถ
ไปเขาอูเพื่อซอม คาซอมรถที่เกิดขึ้น สามารถนํามาแนบในใบเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการไดหรือไม หรือจะตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
คําตอบ ตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ขอ 39 วรรคสอง โดยใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการปฏิ บั ติ ร าชการดําเนิน การไปกอนแลว รีบ รายงานขอความเห็ น ชอบต อ หั ว หน า
สวนราชการเมือ่ หัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถอื วารายงานดังกลาวเปนหลักฐาน
ตรวจรับโดยอนุโลม
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คําถาม 8 ขาราชการตางจังหวัดไดรบั คําสัง่ ใหไปราชการวันที่ 1-15 ตุลาคม ทีก่ รุงเทพฯ
เย็นวันศุกรกลับตางจังหวัดและเดินทางวันอาทิตยเพือ่ ไปปฏิบตั ริ าชการตอจนครบ แตไมเบิก
คาทีพ่ กั วันศุกรและวันเสาร ขอเบิกคาเบีย้ เลีย้ ง 13 วัน และคาพาหนะเดินทางไปราชการ
หัวทายโดยไมเบิกคาเบี้ยเลี้ยงวันเสาร-อาทิตย 2 วัน แตขอเบิกคาพาหนะไป-กลับ
วันเสาร-อาทิตยดว ยไดหรือไม
คําตอบ ผูม อี าํ นาจอนุมตั ใิ หเดินทางไปราชการตัง้ แตวนั ที่ 1-15 ตุลาคม ตองเบิกคาใชจา ย
ในการเดินทางไปราชการไดตามที่ผูมีอํานาจอนุมัติ กรณีเดินทางออกนอกทองที่ฝกอบรม
ไมสามารถนํามาเบิกกับทางราชการได ถาจะเบิกควรขออนุมตั เิ ดินทางใหถกู ตอง โดยขออนุมตั ิ
เปนชวงๆ
คําถาม 9 ผูม สี ทิ ธิเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในประเทศ สามารถใชสายการบินอืน่
นอกจากการบินไทยไดหรือไม
คําตอบ สิทธิการเดินทางโดยสารเครื่องบินตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.2526 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม สามารถเบิกคาบัตรโดยสารเครือ่ งบินของสายการบิน
ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ ซึง่ ถือเปนยานพาหนะประจําทาง
ทีผ่ เู ดินทางไปราชการมีสทิ ธิเบิกคาโดยสารเครือ่ งบินไดตามสิทธิทต่ี นไดรบั (หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0409.6/ว 298 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549)
คําถาม 10 กรณีเชาเหมารถยนตไปราชการแลวนําใบเสร็จคานํ้ามันมาเบิกเปนใบเสร็จ
ของปมเชลล ซึ่งเปนใบเสร็จที่ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร มีแตที่อยูของบริษัทเชลลฯ
และจํานวนเงินจะสามารถนํามาเบิกไดหรือไม
คําตอบ กรณีทใี่ บเสร็จรับเงินมีรายการไมครบถวน ใหทาํ ใบรับรองการจายเงินเพือ่ นํามาเปน
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอสวนราชการตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 53
คําถาม 11 กรณีไปศาลในฐานะจําเลยไมวาคดีแพง หรือคดีอาญาก็แลวแต แตเกี่ยวเนื่อง
กับงานในหนาที่ราชการ เราสามารถเบิกคาใชจายไดหรือไม
คําตอบ กรณีพนักงานอัยการเปนโจทยหรือสวนราชการเปนโจทยหรือจําเลย แลวระบุชื่อ
ขาราชการในสวนราชการเองเปนพยาน อาจไปเปนพยานในฐานะทีข่ า ราชการผูน นั้ มีความรู
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะในงานที่ทําหรือเกี่ยวของกับ เนื้ อ งานโดยตรง ก็ เ พื่ อ ประโยชน
ของสวนราชการที่ระบุใหเปนพยาน สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได
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คําถาม 12 การไปเปนพยานตามหมายศาลอาจเปนกรณีทพี่ นักงานอัยการเปนโจทย หรือ
สวนราชการเองเปนโจทย หรือจําเลยในคดี ถูกฟองคดีขึ้นมาแลวมีการระบุขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการเปนพยาน ถามีหมายศาลมาใหเราไปเปนพยานในสวนทีร่ าชการหรือ
พนักงานอัยการเปนโจทยฟอง ถือวาเปนการเดินทางไปราชการและสามารถเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการไดหรือไม
คําตอบ กรณีพนักงานอัยการเปนโจทยหรือสวนราชการเปนโจทยหรือจําเลย แลวระบุชื่อ
ขาราชการในสวนราชการเองเปนพยาน อาจไปเปนพยานในฐานะที่ขาราชการผูนั้น
มีความรูค วามเชีย่ วชาญเฉพาะในงานทีท่ าํ หรือเกีย่ วของกับเนือ้ งานโดยตรง ก็เพือ่ ประโยชน
ของสวนราชการที่ระบุใหเปนพยาน สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได
คําถาม 13 กรณีทบี่ คุ คลภายนอกเปนโจทยหรือจําเลยในคดีฟอ งคดีกนั เอง และอางขาราชการ
หรือลูกจางไปเปนพยาน ซึง่ เราจะหลีกเลีย่ งไมไดเพราะการเปนพยานเปนหนาทีข่ องพลเมืองของรัฐ
และจะมีบทกําหนดโทษผูที่ไมเดินทางไปตามหมายศาล (ดานหลัง) นั้น ถามวากรณีนี้
ถือเปนคาใชจายในการเดินทางไดหรือไม
คําตอบ ไมได เพราะการเดินทางไปเปนพยานดังกลาว ไมใชเพื่อประโยชนของทางราชการ
โดยตรง จึงไมสามารถเบิกคาใชจายได กรณีนี้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดไว
เปนขอหารือวา กรณีบคุ คลภายนอกฟองคดีแลวระบุขา ราชการเปนพยาน ในกรณีนไี้ มถอื วา
เปนการเดินทางไปราชการ ไมสามารถเบิกได แตไมตอ งลาตามระเบียบการลาไมถอื เปนวันลา
นั่นเอง ซึ่งจะตางกับกรณีแรกที่สวนราชการฟองคดีเอง หรือตกเปนจําเลย
คําถาม 14 สวนราชการเปนผูเ สียหายหรือผูต อ งหาในคดี และอยูใ นระหวางการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนแลวระบุขา ราชการเพือ่ ไปใหถอ ยคําแกตาํ รวจซึง่ เปนพนักงานสอบสวน
ถามวาถาสวนราชการเปนผูตองหาหรือผูเสียหายเอง เบิกไดหรือไม
คําตอบ เบิกไดเหมือนกรณีแรก เพราะถือวาเปนหนาที่เนื้องานโดยตรง สวนราชการไดรับ
ประโยชนโดยตรง

82

คําถาม 15 ขาราชการหรือลูกจางทํางานในหนาที่ เนือ้ งาน บางครัง้ อาจจะมีความผิดพลาด
เกิดขึน้ โดยมีการตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั และตองเดินทางไปใหถอ ยคําแกคณะกรรมการ
สอบสวนเกิดคาใชจา ยในการเดินทาง กรณีนจี้ ะถือเปนคาใชจา ยในการเดินทางไดหรือไม
คําตอบ สามารถเบิกจายได เนื่องจากทํางานตามเนื้องานในหนาที่ของทานโดยสุจริต
เพื่อความเปนธรรมก็สามารถเบิกคาใชจายเพื่อเดินทางมาตอสูคดีหรือแสดงความบริสุทธิ์
ตอคณะกรรมการสอบสวนได แตหากกรณีขา ราชการ ถูกตัง้ สอบวินยั ฐานชูส าว ไมสามารถเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปใหถอยคําแกพนักงานสอบสวนได เนื่องจากเปนเรื่องสวนตัว
คําถาม 16 กรณีขาราชการบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือที่สถานีตํารวจซึ่งอยูตางจังหวัด
เพราะบางคนมีภมู ลิ าํ เนาอยูต า งจังหวัด เบิกคาใชจา ยเดินทางไดหรือไม เนือ่ งจากการไปพิมพลายนิว้ มือ
เปนกรณีทอี่ ยูใ นระเบียบความปลอดภัยแหงชาติ ทีก่ าํ หนดวาบุคคลทีร่ บั ราชการตองมีประวัติ
ใสสะอาดไปตรวจสอบวามีประวัติอาชญากรรมหรือไม เพราะฉะนั้นก็เปนสิ่งสําคัญในการ
ปฏิบัติราชการ ถามวาเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการและเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไดหรือไม
คําตอบ ไมได เพราะการไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ราชการไมไดรับประโยชน
จากการเดินทางไปของขาราชการในครั้งนั้น จึงเบิกไมไดตองรับภาระคาใชจายเอง
คําถาม 17 ขาราชการที่บรรจุใหมและอยูในชวงทดลองการปฏิบัติราชการ (6 เดือน)
และมีคําสั่งใหไปราชการจะเบิกไดหรือไม
คําตอบ เบิกไดเพราะสถานะของเขา ณ วันนี้เขาเปนขาราชการแลว ตามพระราชกฤษฎีกา
คาใชจา ยเดินทางกําหนดใหขา ราชการ พนักงานราชการ ลูกจางทัง้ ลูกจางประจําและลูกจาง
ชัว่ คราวรวมถึงบุคคลภายนอกดวย ถามีคาํ สัง่ อนุมตั ใิ หเดินทางไปราชการเกิดสิทธิในการเบิก
คาใชจายการเดินทางไปราชการไดทั้งหมด ถือวาราชการไดรับประโยชน ประเด็นนี้
ขาราชการบรรจุใหม เบิกไดโดยไมสนใจวาอยูในชวงทดลองการปฏิบัติราชการผานหรือ
ไมผานไมสนใจ
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คําถาม 18 กรณีการเดินทางไปทอดกฐินพระราชทาน กฐินหลวง บางกลุมมีคําสั่ง
ใหนาํ กฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดหลวง ซึง่ ทําหนาทีโ่ ดยตรง กับอีกกลุม หนึง่ ทีไ่ มเปนคณะ
ทํางานอยากไปรวมดวยจิตศรัทธา ถามวาจะเบิกและถือเปนคาใชจา ยในการเดินทางไดหรือไม
คําตอบ กฐินหลวงสั่งการไวเปนหนังสือของ ครม. ตั้งแตวันที่ 3 มี.ค. 2503 กําหนดวา
การเดินทางไปราชการนอกเหนือหนาทีง่ านเรา แตเปนงานในรัฐพิธี ราชพิธหี รืองานที่ ครม.กําหนดไว
งานเหลานี้ถึงแมวาจะไมเกี่ยวเนื่องกับเราก็จริง แตเปนงานที่กําหนดไว มีหนังสือสั่งการ
เฉพาะวาตองเปนบุคคลทีม่ หี นาทีโ่ ดยตรง และใหคาํ นึงถึงงบประมาณดวย จึงถือวาเบิกคาใช
จายในการเดินทางไดฉะนัน้ คนทีไ่ ปทอดกฐินหลวงและสามารถเบิกคาใชจา ยไดกค็ อื กลุม คน
ที่มีหนาที่โดยตรง แตกลุมที่ไปดวยจิตศรัทธาอันนี้ไมถือวาเปนคาใชจายในการเดินทางและ
ไมสามารถเบิกจายได
คําถาม 19 การแขงขันกีฬากองทัพไทย 3 เหลาทัพ การแขงขันกีฬาของตํารวจ กีฬาแหงชาติ
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ระดับชาติทไี่ ปแขงขันทัง้ ในและตางประเทศ ตรงนีเ้ บิกคาใชจา ยไดหรือไม
คําตอบ เบิกได แตตองเปนการแขงขันกีฬาระดับประเทศ ระดับกองทัพ ระดับหนวยงาน
ตรงนี้เปนหนังสือสั่งการเฉพาะ ไมใชกับสวนราชการโดยทั่วไป แตถาเปนการแขงขันกีฬาสี
(เหลือง แดง ฯลฯ) ภายในหนวยงาน ยกตัวอยาง กรมการพัฒนาชุมชนจัดกีฬาสีขึ้น 5 วัน
เจาหนาทีส่ าํ นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขออนุมตั เิ ดินทางมาแขงขันกีฬาดวย กรณีนจี้ ะเบิกไมได
คําถาม 20 กรณีแขงขันกีฬาพลเรือน วันขาราชการพลเรือนเปนงานที่ ก.พ.จัด คนที่มา
ในการจัดงาน สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางได หรือไม
คําตอบ เบิกไดแตตองเปนผูที่เกี่ยวของจริงๆ เพราะระเบียบวาดวยการอบรม การจัดงาน
และการประชุ ม ระหว า งประเทศ เกี่ ย วกั บ ค า ใช จ  า ยในการจั ด งาน คนที่ ไ ปร ว มงาน
เบิกในระเบียบเดินทางไปราชการนัน่ เอง แตตอ งมีหนวยงานทีจ่ ดั ขึน้ มา และการจัดตองเปน
ภารกิจของหนวยงาน
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คําถาม 21 ขาราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอยู  ใ น 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ และกรมการพัฒนาชุมชนเปดรับสมัครขาราชการ ตําแหนง นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซึ่งการเปดสอบในครั้งนี้ ทุกคนไมวาจะเปนขาราชการของ
กรมการพัฒนาชุมชน หรือบุคคลภายนอกก็มาสมัครได ขอใหมีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
โดยขาราชการทานนี้ที่ประจําอยู 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีวุฒิปริญญาตรี ไดขออนุมัติ
เดินทางมาสอบแขงขันดวย ถามวาขาราชการทานนี้ สามารถเบิกคาใชจายไดหรือไม
คําตอบ ไมได เพราะวาการสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกในครัง้ นี้ กรมการพัฒนาชุมชน
เปดสอบทัว่ ไป ตรงนีไ้ มเขาหลักเกณฑการสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก การสอบคัดเลือก
ที่สามารถเบิกจายไดตองเปนการสอบที่เฉพาะเจาะจงเปดสอบเฉพาะบุคลากรภายใน
สวนราชการนั้นเอง ไมใชบุคคลทั่วไป
คําถาม 22 กรณีขา ราชการเดินทางไปราชการชัว่ คราวตางจังหวัด และคาดวาจะทํางานในทองที่
ทีไ่ ปปฏิบตั ริ าชการใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน แตปรากฏวางานยังไมแลวเสร็จ ทําใหตอ งอยูต อ
เปนเวลา 10 วัน กลับมาสามารถเบิกคาใชจา ยสําหรับ 5 วันทีย่ งั ไมไดขออนุมตั ิ ทีเ่ ราหยุดอยู
เพราะเหตุราชการนี้ไดหรือไม
คําตอบ กลับมาใหทําบันทึกขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติเพิ่มเติมได เพื่อใหเกิดสิทธิ
ครอบคลุมทัง้ หมด 10 วัน ก็สามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงตั้งแตวนั แรกจนวันสุดทายได วันที่ 10
ที่ถึงกรุงเทพ ซึ่งการอนุมัติสามารถอนุมัติกอนทํางานก็ได หรือทํางานเสร็จแลวยังไมกลับ
หยุดอยูตอก็ไดซงึ่ ระยะเวลากอนหลัง ตองเสนอใหผมู อี าํ นาจอนุมตั ชิ ว งเวลาตามความจําเปน
และเหมาะสมดวย
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คําถาม 23 กรณีเปนวันหยุดจะตองขออนุมตั เิ ดินทางดวยหรือไม เชน น.ส. เอ ปฏิบตั ริ าชการ
ปกติอยูจ งั หวัดเชียงราย ไดรบั คําสัง่ ใหไปประชุมทีก่ รุงเทพ ในวันพุธ พฤหัส ศุกร ติดวันเสาร-อาทิตย
ซึง่ เปนวันหยุด มากรุงเทพยังไมไดไปเดินชอบปง ทีป่ ระตูนาํ้ ก็เลยขออยูต อ ถาเปนกรณีที่ น.ส.เอ
ไมขออนุมตั ชิ ว งวันเสาร-อาทิตย โดยอางวาเปนวันหยุด แตถา เปนวันทํางานปกติถงึ จะยืน่ ใบลา
กรณีนี้ น.ส.เอ สามารถนําคารถกลับเชียงรายในวันอาทิตยมาเบิกจากทางราชการไดหรือไม
คําตอบ เบิกไมได เนือ่ งจากสิทธิในการไดรบั คาใชจา ยเกิดขึน้ ในวันทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ วันเสาร-อาทิตย
ไมตอ งลาก็จริงแตตอ งขออนุมตั ใิ หครอบคลุมเพือ่ ใหเกิดสิทธิในการเบิกคารถเทีย่ วกลับ ดังนัน้
จึงตองขออนุมตั ติ งั้ แตวนั พุธถึงวันอาทิตย แตคา ใชจา ยสิน้ สุดวันศุกรที่ น.ส.เอ ทํางานเสร็จกีโ่ มง
ตัดชวง คือ คาเบีย้ เลีย้ งนับตัง้ แตออกจากบานสิน้ สุดหลังจากปฏิบตั ริ าชการเสร็จสิน้ ในวันศุกร
คาเชาทีพ่ กั คืนวันศุกร คืนวันเสาร เบิกไมได แตเบิกคารถกลับไดเพียงอยางเดียว ถา น.ส.เอ
ไมขออนุมตั คิ ลุมวันเสาร-อาทิตย จะเบิกคารถกลับไมได เพราะฉะนัน้ ตองขออนุมตั ใิ หครอบคลุม
เพือ่ ใหเกิดสิทธิในการเบิกคาใชจา ย
คําถาม 24 สมมุตวิ า วันนีเ้ ปนวันอังคาร นาย เกง ปฏิบตั ริ าชการปกติอยูก รุงเทพฯ ไดรบั คําสัง่
ใหไปปฏิบตั ริ าชการทีจ่ งั หวัดเชียงใหมวนั นีต้ อนเย็น ปรากฏวาวันนี้ นาย เกง ไดลาพักผอน
เพือ่ ทําธุระทีก่ รุงเทพฯ เวลา 5 โมงเย็นถึงจะออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม ถามวาเบีย้ เลีย้ ง
นับอยางไร กรณีลาอยางนี้ ใชกรณีลากอนปฏิบัติราชการหรือไม
คําตอบ ไมใช เพราะการลากอนการปฏิบัติราชการตองเปนกรณีที่ลาแลวไปที่อื่น ไมใชอยูที่
สํานักงานที่ตั้ง กรณีนี้ปฏิบัติราชการปกติอยูที่กรุงเทพฯ ลาทําธุระที่กรุงเทพฯ ไมถือวา
เปนการลากอนการปฏิบัติราชการ แตกรณีนี้ถือวา นาย เกง ออกจากบาน 5 โมงเย็น
ที่กรุงเทพฯเพื่อไปจังหวัดเชียงใหม ก็นับเวลาตั้งแตออกจากที่พัก 5 โมงเย็นที่กรุงเทพฯ
นั่นเอง เพราะกรณีลากอนนั้นตองไปที่อื่นไมใชอยูสํานักงานที่ตั้ง
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คําถาม 25 ถานาย ฉลาด จะไปราชการวันนีแ้ ละไดจองตัว๋ ไวประมาณ 5 โมงเย็น วันนีท้ งั้ วัน
ไมมาทํางาน เพราะเขาอางวาเปนชวงขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ ทัง้ ทีต่ อนเย็นถึงจะออกเดินทาง
ไปราชการ (อนุมตั วิ นั ที่ 22-25 ไปจังหวัดหนองคาย แตวนั ที่ 22 เวลา 8 โมงเชา-4 โมงเย็น
ไมมาทํางานเลย) ไดหรือไม
คําตอบ ไมได เพราะนาย ฉลาดตองมาทํางาน บางคนเขาใจวาขออนุมตั วิ นั ที่ 22-25 วันที่ 22
ทั้งวันไมมาทํางานเพราะอยูในชวงไปราชการ แตถาหลักฐานคาพาหนะเปนตั๋วเครื่องบิน
ตัว๋ เครือ่ งบินออก 2 ทุม เวลาราชการทัง้ วันไมมาเลย ถือวาขาดราชการ เพราะการนับเวลา
เดินทางไปราชการเริม่ นับตัง้ แตออกจากบานเพราะฉะนัน้ หากออกจากบานเวลา 18.00 น.
วันนีท้ งั้ วันไมมาทํางานเลย เบีย้ เลีย้ งนับ 18.00 น. เทากับวาวันนีข้ าดราชการ เพราะฉะนัน้
ตองมาทํางาน
คําถาม 26 กรณีเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแลว กลับมาถึงที่พัก
ที่กรุงเทพฯ 7 โมงเชา ของวันที่ 22 สมมุติวาขออนุมัติเดินทางตั้งแตวันที่ 20-22 ถามวา
วั น ที่ เราขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางถึ ง 22 เมื่ อ เรากลั บ มาถึ ง ที่ พั ก แล ว เราต อ งเข า สํ า นั ก งาน
เพื่อมาปฏิบัติงานปกติหรือไม
คําตอบ ตองเขามาทํางาน เพราะถือวาเวลาราชการหยุดตั้งแต 7 โมงที่กลับบานพัก
เบี้ยเลี้ยงที่ไปราชการหยุดตั้งแต 7 โมงเชาของวันนั้น เพราะฉะนั้นตองเขามาทํางาน
คํ า ถาม 27 กรณี ข  า ราชการเดิ น ทางไปราชการและในระหว า งปฏิ บั ติ ร าชการนั้ น
เกิดเจ็บปวยและไปนอนพักที่โรงแรม สามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักไดหรือไม
คําตอบ เบิกได ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ มาตรา 21 กําหนดวา
กรณี ผูเ ดินทางเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพือ่ รักษาพยาบาลใหเบิกเบีย้ เลีย้ งและคาเชาทีพ่ กั
ไดแตไมเกิน 10 วัน
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คําถาม 28 หากเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาตัวอยูท สี่ ถานพยาบาล จะเบิกเบีย้ เลีย้ ง
และคาเชาทีพ่ กั ไดหรือไม
คําตอบ เบีย้ เลีย้ งเบิกได แตสาํ หรับคาเชาทีพ่ กั หากมีความจําเปนก็เบิกได อยางเชน สัมภาระ
ยังอยูที่หองยังมิไดไปแจงใหทางโรงแรมทราบก็เบิกได เพราะพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ มาตรา 21 วรรค 2 บอกไวเชนกันวากรณีผเู ดินทางเจ็บปวยและตอง
เขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหงดเบิกคาเชาทีพ่ กั เวนแตกรณีจาํ เปน ดังนัน้ เมือ่ กลับมา
เขียนรายงานการเบิกจายตองชีแ้ จงเหตุผลความจําเปนดวย
คําถาม 29 ถาการเดินทางไปราชการในครัง้ นัน้ มีขา ราชการระดับ 8 เปนผูช าย 1 คนและ
ผูหญิง 1 คน เดินทางไปดวยกัน ตองพักคูกันหรือไม
คําตอบ ไมไดบังคับแตเขาเหตุไมเหมาะสมที่จะพักคูกัน เพราะไมใชคูสมรสแยกหองได
ไมตองพักคู ถาไปพักโรงแรม ใหเก็บใบเสร็จ/Folio เพื่อประกอบการเบิกจายดวยแตตอง
ไมเกินอัตราที่กําหนด คือ 1,500 บาท/คน/วัน
คําถาม 30 กรณีทข่ี า ราชการเดินทางไปราชการในวันศุกร และติดตอดวยวันหยุด เสาร-อาทิตย
แลววันจันทรขา ราชการลาตอ การเบิกคาเบีย้ เลีย้ งในการไปราชการจะสามารถเบิกจายไดกวี่ นั
คําตอบ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แกไขเพิม่ เติม
ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) มาตรา 16 วรรค 4 " กรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปน
ตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัวโดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบ
วาดวยการนัน้ และไดรบั อนุมตั ริ ะยะเวลาดังกลาวจากผูม อี าํ นาจอนุมตั กิ ารเดินทางตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนดดวยแลว ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนดไวตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการ
แลวการนับเวลาเดินทางไปราชการเพือ่ คํานวณ เบีย้ เลีย้ งเดินทางกรณีลาพักผอนหลังเสร็จสิน้
การปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลา
การปฏิบัติราชการ
" ดังนั้นขาราชการดังกลาวสามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงไดนับจากวันที่ออกจากสถานที่อยู
หรือสถานที่ราชการตามปกติจนสิ้นสุดเวลาในการจัดฝกอบรมโครงการนั้น
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คําถาม 31 กรณีขาราชการนํารถของทางราชการไปราชการ จายคาจอดรถจะสามารถ
นํามาเบิกจายไดหรือไม
คําตอบ ตามหนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2553 รายการคาใชสอย
ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยในการบริหารงานของสวนราชการ
พ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 ซึง่ มีผลใชบงั คับ ณ วันที่ 4 กันยายน 2553
กระทรวงการคลั ง จึ ง กํ า หนดรายการในการเบิ ก จ า ยค า ใช จ  า ยไว รายการที่ 20
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต
ของสวนราชการตามระเบียบดวยรถราชการซึ่งสวนราชการไดมาโดยวิธีการซื้อ การยืม
หรือรับบริจาค หรือรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑของสวนราชการนั้นการเชา หรือรถสวนตัวของขาราชการ
ผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับขาราชการ
ผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนงที่ไดจัดหามาใชในการปฏิบัติราชการ
ดังนัน้ จึงสามารถเบิกจายคาจอดรถไดตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัดเพือ่ ประโยชน
ของทางราชการ
คําถาม 32 การเบิกจายคาที่พักในการเดินทางไปราชการแนบใบเสร็จรับเงินของโรงแรม
โดยไมแนบใบแจงรายการของโรงแรมไดหรือไม
คําตอบ ไดแตตอ งมีขอ ความแสดงวามีการรับชําระเงินคาเชาทีพ่ กั ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ขอ 23 ซึ่งกําหนดไววา
การเบิกคาเชาที่พักที่จายจริงผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการ
ของโรงแรมหรือที่พักโรงแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว
โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจํานวนที่ไดรับ
เพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิกที่พักก็ได
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คําถาม 33 คานํา้ มันเชือ้ เพลิงในกรณีใชรถของสํานักงานเดินทางไปราชการสามารถนํามาเบิก
เปนคาพาหนะในการเดินทางไปราชการไดหรือไม
คําตอบ ได ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 แกไขเพิม่ เติม
ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 มาตรา 14 (3) คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการชัว่ คราว คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ฯลฯ
คําถาม 34 คาอาหารวางและเครือ่ งดืม่ ในการฝกอบรม ซึง่ จัดในสถานทีร่ าชการเบิกไดเทาไหร
คําตอบ เบิกจาย โดยใชดลุ ยพินจิ เทาทีจ่ า ยจริงตามความจําเปนเหมาะสามและประหยัดเพือ่
ประโยชนของทางราชการ แตมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2556 ขอความรวมมือ
ใหเบิกไดไมเกิน 35 บาท/มือ้ /คน
คําถาม 35 กรณีสวนราชการไดรับหลักฐานการเบิกจายเงินเปน “บิลเงินสด” สามารถ
นํามาเบิกไดหรือไม
คําตอบ ได แตตองมีสาระสําคัญอยางนอย 5 รายการดังนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
2. วัน เดือน ป ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผูรับเงิน
คําถาม 36 ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน แตตองยายที่พักแรมเนื่องจาก
เปนคนละจังหวัด ตัวอยาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ จังหวัดอางทอง ในการเบิกคาเชา
ที่พักถาจะเบิกในลักษณะเหมาจายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเบิกแบบตามจายจริง
ในจังหวัดอางทอง ไดหรือไม
คําตอบ ไมได ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันตองเลือกเบิกคาเชาที่พักแบบ
เหมาจาย หรือแบบตามจายจริง ไดอยางใดอยางหนึง่ เทานัน้ (ในคราวเดียวกันตองเหมือนกัน)
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คําถาม 37 กรณีเดินทางเชนเดียวกับขอ 36 เปนการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาคณะ
เบิกตามจายจริง แตผูรวมเดินทางเบิกแบบเหมาจาย ไดหรือไม
คําตอบ ไมได ทุกคนที่เดินทางในคณะเดียวกันก็ตองเบิกคาเชาที่พักเหมือนกัน คือจะเลือก
แบบเหมาจายหรือแบบตามจายจริงไมเกินอัตราที่กําหนด
คําถาม 38 กรณีขาราชการตําแหนง “ระดับชํานาญการพิเศษ” ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหไป
รักษาราชการในตําแหนง “ระดับเชีย่ วชาญ” (อยูใ นระหวางการประเมินผลงาน) มีความจําเปน
ตองเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปเขารับการอบรมขาราชการผูน จี้ ะสามารถใชสทิ ธิการเบิก
ในระดับเชี่ยวชาญไดเลยหรือไม
คํ า ตอบ ไม ส ามารถใช สิ ท ธิ ก ารเบิ ก ในระดั บ เชี่ ย วชาญได จนกว า จะได รั บ แต ง ตั้ ง ให
ดํ า รงตํ า แหน ง “ระดั บ เชี่ ย วชาญ” เนื่ อ งจากเป น การเลื่ อ นระดั บ และเป น ตํ า แหน ง
ทางวิชาการซึ่งเปนสิทธิเฉพาะตัวบุคคล ไมใชตําแหนงทางการบริหาร
คําถาม 39 ในการเดินทางไปราชการ ผูเ ดินทางสามารถขออนุมตั เิ ดินทางโดยพาหนะสวนตัว
เฉพาะขาไป แตขากลับขออนุมัติเบิกคาพาหนะตามที่จายจริง และไมเกินสิทธิ เชน รถไฟ
รถโดยสารปรับอากาศ ไดหรือไม
คําตอบ ไมได เนื่องจากตามมาตรา 25 แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.2556 กําหนดใหผเู ดินทางมีสทิ ธิเบิกคาพาหนะในการเดินทางโดยพาหนะ
สวนตัวไดในลักษณะเหมาจาย ซึ่งหมายถึงตองเบิกในลักษณะเดียวกันตลอดการเดินทาง
(ทั้งขาไปและขากลับ) ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา และเบิกจายในอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย
ทีม่ า : คูม อื การจัดการเรียนรูข องสํานักงานคลัง เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ประเด็นขอหารือที่พบบอย/นาสนใจ
เกี่ยวกับคาใชจายในการฝกอบรม
คําถาม 1 กรณีทขี่ า ราชการไดรบั อนุมตั ใิ หเขาอบรมสัมมนาโครงการหนึง่ ผูจ ดั ไมรบั ผิดชอบ
ค าใช จ  ายทั้ ง หมดโดยใหผูเขาอบรมเบิก จากตน สัง กั ด ถามว า ค า เช า ที่ พัก จะต อ งเบิ ก
ในลักษณะเหมาจายหรือใชใบเสร็จตามระเบียบฝกอบรม
คําตอบ ตองเบิกในลักษณะจายจริง ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในระเบียบฝกอบรมโดย
ตองมีใบเสร็จคาที่พัก และ Folio แนบหลักฐานการจายดวย
คําถาม 2 ขออนุมัติใชรถยนตสวนบุคคลจะสามารถเบิกคาทางดวนไดหรือไม
คําตอบ ไมได เพราะคาผานทางพิเศษจะเบิกไดเฉพาะรถราชการเทานั้น
คําถาม 3 พนักงานขับรถที่ขับรถของโครงการจัดอบรม ประชุมสัมมนา จะเบิกคาที่พัก
เหมาจายและ ไมรับประทานอาหารในโครงการไดหรือไม
คําตอบ พนักงานขับรถของโครงการอบรม ประชุมสัมมนา ถือเปนเจาหนาที่ผูดําเนินการ
ตองเบิกคาที่พักกับโครงการ จะเบิกคาที่พักแบบเหมาจายไมได
คําถาม 4 กรณีผูเขารับการอบรมอยูในชวงเดือนถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลามและไม
รับประทานอาหารที่ผูจัดจัดใหจะมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงหรือไม
คํ า ตอบ กรณีนี้ผูเขารับการอบรมตองแจงใหผูจัดรูลวงหนาวาอยูในชวงเทศกาลถือศีลอด
เพื่อผูจัดจะไดงดอาหารให และใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดตามปกติ แตหาก ไมไดแจงลวงหนา
และผูจัดไดจัดอาหารใหแลวก็ตองงดเบิกเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหารที่ผูจัดจัดให
คําถาม 5 คาใชจา ยในการจัดฝกอบรมประเภทใดทีไ่ ดรบั การยกเวนไมตอ งดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
คํ า ตอบ ค า ใช จ  า ยในการจั ด ฝ ก อบรม ที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต  อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก คาเชาที่พัก
คาอาหาร อาหารวางและเครือ่ งดืม่ โดยใหเบิกไดเทาทีจ่ า ยจริงไมเกินอัตราที่ กระทรวงการคลัง
กําหนด (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว193 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2552)

93

คําถาม 6 ขาราชการบํานาญไดรับเชิญใหเปนวิทยากรถือวาเปนบุคลากรภาครัฐ หรือ
มิใชบุคลากรภาครัฐ
คําตอบ ขาราชการบํานาญมิใชบุคลากรภาครัฐ
คําถาม 7 โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานในโครงการเขียนหมายเหตุไววา ผูจ ดั เลีย้ งอาหาร
ทุกมื้อ ผูเขารับการอบรมจะสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงในสวนของมื้อเชาหนึ่งในสามได หรือไม
เพราะมื้อเชาจะรวมอยูกับคาที่พักในโรงแรม
คําตอบ ถาโครงการระบุวาเลี้ยงอาหารครบทุกมื้อ แสดงวาเจตนารมณของผูจัดตองการ
รวมมื้อเชาดวย ดังนั้นผูเขาอบรมจึงตองงดการเบิกเบี้ยเลี้ยงในระหวางวันอบรม
คําถาม 8 การประชุมอบรมที่มีการนําเสนอผลงานและมีผูวิพากยดวยจะเบิกคาสมนาคุณ
ผูวิพากยไดหรือไม
คําตอบ เบิกไมได เพราะผูวิพากยไมเขาลักษณะการเปนวิทยากรตามระเบียบคาใชจาย
ในการฝกอบรม
คําถาม 9 ในกรณีที่มีคาใชจายที่ไมไดระบุไวในโครงการ แตเมื่อดําเนินการแลวมีคาใชจาย
นั้นเกิดขึ้น เชน ไมไดระบุคาที่พักคณะทํางานไวในโครงการ แตมีเหตุจําเปนตองพักคาง
จะเบิกไดหรือไม
คําตอบ ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติกอนการเบิกจาย
คําถาม 10 คาอาหารและคาเชาที่พักในการจัดฝกอบรม ผูจัดเบิกอยางไร
คําตอบ เบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือกระทรวง
การคลังดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556)
คําถาม 11 ถาในโครงการอบรมมีเลี้ยงอาหารมื้อเย็นดวย แตมีผูเขารับการอบรมบางคน
ที่มีความประสงคจะเดินทางไป-กลับ ไมไดพักคางคืนและไมไดรับประทานอาหารมื้อเย็น
ที่ทางผูจัดจัดไวใหการคํานวณเบี้ยเลี้ยงตองหักคาอาหารมื้อเย็นดวยหรือไม
คําตอบ ไมตองหักอาหารมื้อเย็นออกเพราะอยูระหวางการเดินทางกลับแตในกรณีนี้
ผูจ ดั ควรประสานขอมูลกับผูเ ขารับการอบรมกอน ทัง้ ในเรือ่ งการจองหองพัก และการสัง่ จองอาหาร
เพื่อมิใหทางราชการตองเสียประโยชน และจายเงินซํ้าซอน
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คําถาม 12 โครงการศึกษาดูงาน ในวันแรกกําหนดลงทะเบียน 06.30 น. แลว จึงออกเดินทาง
วันเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเวลา 22.30 น. จะเบิกคาอาหารมื้อเชาของวันแรก
และอาหารเย็นของวันเดินทางกลับไดหรือไม
คําตอบ การเบิกคาอาหารระหวางการศึกษาดูงานขึ้นอยูกับผูจัดวาจะรับผิดชอบอาหาร
ในระหวางการศึกษาดูงานทุกมื้อหรือไม
คําถาม 13 การอบรมที่ผูจัดเรียกเก็บคาลงทะเบียน มีหลักเกณฑในการเบิกคาใชจาย
ในการฝกอบรมอยางไร
คําตอบ ใหเบิกไดเทาที่จายจิรงตามที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ และหากคาลงทะเบียนได
รวมคาอาหาร คาเชาทีพ่ กั คาพาหนะสําหรับผูเ ขารับการอบรมทัง้ หมดแลวใหงดเบิกคาใชจา ย
ดังกลาว แตถารวมบางสวนใหเบิกเฉพาะที่ผูจัดไมไดจัดให
คําถาม 14 ในกรณีทผี่ เู ขารับการอบรมตองเดินทางลวงหนากอนวันอบรม และตองเดินทาง
กลับหลังวันสิน้ สุดการอบรม เพราะขอจํากัดของพาหนะเดินทางและระยะทาง ทีต่ งั้ บานพัก
จําเปนตองพักคางระหวางการเดินทาง สามารถเบิกคาเชาที่พักเหมาจายจากผูจัดไดหรือไม
คําตอบ ปกติการเดินทางมาเขารับการอบรมตองพิจารณาถึงความจําเปนระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดการอบรมใหเดินทางกลับทันที เวนแต ไมมียานพาหนะ
ทีจ่ ะเดินทางกลับก็ใหเบิกทีพ่ กั เหมาจายได ถาเปนการพักแรมระหวางการเดินทาง (ไปและกลับ)
แตถาเปนการพักแรม ณ โรงแรมที่ผูจัดจัดให (สถานที่จัดประชุม) ตองเบิกเทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราของระเบียบฝกอบรม โดยตองใชใบเสร็จรับเงินและ Folio เปนหลักฐานการจาย
(ถาเดินทางลวงหนาและ กลับหลังสิ้นสุดการอบรมเพราะเหตุสวนตัวใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
และคาที่พักทั้งชวงเดินทางกอนและหลังเสร็จสิ้นการอบรม)
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คําถาม 15 การคํานวณจายคาสมนาคุณวิทยากรตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวาง
และเครื่องดื่มหรือไม
คําตอบ ใหนับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม โดยไมตองหักเวลาพักรับประทาน
อาหารวางและเครือ่ งดืม่ หากวิทยากรมีการบรรยายหรืออภิปรายตอเนือ่ งกัน และมีชว งพัก
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มอยูในระหวางการบรรยายหรือ อภิปราย เชน บรรยาย
ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. เวลาพักรับประทาน อาหารวางและเครื่องดื่ม 15 นาที
คือ 10.30 – 10.45 น. ใหจา ยคาสมนาคุณ วิทยากร 3 ชัว่ โมง แตถา วิทยากรเปนคนละคน
กันในแตละชวงเวลา เชน เวลา 9.00 – 10.30 น. นาย ก. เปนวิทยากรแลวพักรับประทาน
อาหารวางและเครือ่ ง ดืม่ ตอมาเวลา 10.45 – 12.00 น. นาย ข. เปนวิทยากร เชนนีน้ าย ก.
จะไดคาสมนาคุณวิทยากร 1 ชั่วโมงครึ่ง นาย ข. ไดคาสมนาคุณ 1 ชั่วโมง เพราะเศษตอง
ไมนอยกวา 25 นาที จึงไมไดคาสมนาคุณวิทยากร และชวงเวลาพักรับประทานอาหารวาง
และเครื่องดื่ม นํามาคิดคาตอบแทนวิทยากรไมได เพราะไมใชการบรรยายตอเนื่องกัน
คําถาม 16 ผูจัดสามารถจายคาสมนาคุณวิทยากรที่เปนบุคคลภายนอกสูงกวาอัตรา
ที่ระเบียบกําหนดไวไดหรือไม ในกรณีวิทยากรเปนผูมีความรู ความชํานาญสูง
คําตอบ การจายคาสมนาคุณวิทยากรตองเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวใน
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 แตหากหนวยงานผูจัดอบรมมีความจําเปน ตองใชวิทยากร
ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ เพื่อประโยชนในการฝกอบรม
จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราที่กําหนด ใหเสนอหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหจายคาสมนาคุณสูงกวาระเบียบกําหนดได
คําถาม 17 สวนราชการสงเจาหนาทีเ่ ขารับการอบรม จะเบิกคาของทีร่ ะลึกใหกบั หนวยงาน
และหรือเจาหนาที่ผูจัดการฝกอบรม ตลอดจนผูเขารับการฝกอบรมไดหรือไม
คําตอบ ระเบียบฯ ขอ 25 กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิเบิกคาลงทะเบียน
และขอ 26 ผูเขารับการอบรมมีสิทธิเบิกคาใชจายในสวนที่ผูจัดไมจัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะได ใหผเู ขารับการฝกอบรมเบิกคาใชจา ยทัง้ หมด หรือคาใชจา ยเฉพาะ สวนทีข่ าด
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 18 จึงไมสามารถเบิกคาของที่ระลึกได
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คําถาม 18 การฝกอบรมไมตอเนื่อง (ฝกอบรมเต็มวันทําการสัปดาหละ 4-5 วัน) และมี
วันหยุดระหวางการฝกอบรม หากผูเขารับการอบรมเดินทางกลับภูมิลําเนา หรือกลับไป
ปฏิบัติราชการ ณ ตนสังกัด จะเบิกคาพาหนะไปกลับ ระหวางสถานที่ฝกอบรมหรือที่พัก
ระหวางการฝกอบรม และภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่ปฏิบัติราชการตนสังกัดไดหรือไม และ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจจะอนุมัติใหเบิกจายไดหรือไมอยางไร
คําตอบ เปนดุลพินิจของสวนราชการวาผูเขารับการฝกอบรมจําเปนตองพักคางในระหวาง
ที่ไมมีการฝกอบรมดวยหรือไม หากเห็นวาจําเปนและสวนราชการมีคําสั่งอนุมัติเดินทาง
เปนระยะยาวตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มเดินทางจนเสร็จสิ้นการอบรม ยอมไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะ
ระหวางวันหยุดทีไ่ มมกี ารฝกอบรม แตหากเห็นวามีความจําเปนตองพักแรมในระหวางวันที่
อบรมวันหยุดทีไ่ มมกี ารอบรมไมจาํ เปนตองพักแรม ก็สามารถอนุมตั เิ ดินทางเปนชวงระยะเวลา
ไดซึ่งผูเขารับการอบรมมีสิทธิ เบิกเบิกคาพาหนะไป-กลับในชวงวันหยุดที่ไมมีการฝกอบรม
ไดการมีคําสั่งดัง กลาวขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและคาใชจายที่เกิดขึ้น หากสวนราชการสัง่ อนุมตั ิ
เดินทางเปนชวงระยะเวลา และผูเ ขารับการอบรมเบิกคาพาหนะไป-กลับ ในวันหยุดระหวาง
การฝกอบรมซึ่งเปนเหตุใหเกิดคาใชจายสูงกวาการพักแรม ยอมถือวาเปนการใชดุลยพินิจ
ที่ไมเหมาะสม
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ถาม-ตอบ ปญหาคาเชาบาน
กรณีศึกษาที่ 1
นางสาวลดาวัลยรับราชการอยูจังหวัด A ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติราชการประจํา
จังหวัด B คําสั่งออก ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยใหเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
ราชการวันที่ 27 ตุลาคม 2557 แตกองการเจาหนาที่ไดดําเนินการยาย จ. เงินเดือน
ในระบบจายตรงเงินเดือนในเดือน ธันวาคม 2557 โดยการยายครั้งนี้ไมเขาขอหามตาม
มาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ นางสาวลดาวัลยมีประเด็นถามทานซึ่งเปนเจาหนาที่
การเงินและบัญชีดังตอไปนี้
คําถาม 1 สิทธิไดรับเงินคาเชาบานในจังหวัด A ของนางสาวลดาวัลย สิ้นสุดตั้งแตเมื่อใด
คําตอบ เมื่อนางสาวลดาวัลยไดออกเดินทางไปรายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่ในจังหวัด B
เนื่องจากตาม พ.ร.ฎ. พ.ศ. 2549 มาตรา 14 บัญญัติวา ขาราชการมีสิทธิไดรับเงิน
คาเชาบานขาราชการตัง้ แตวนั ทีข่ า ราชการผูน น้ั ไดเชาอยูจ ริง แตไมกอ นวันทีร่ ายงานตัวเพือ่
เขารับหนาที่ และใหสนิ้ สุดในวันทีข่ าดจากอัตราเงินเดือนหรือวันทีอ่ ยูใ นขายหมดสิทธิไดรบั
คาเชาบานขาราชการ หากขาราชการไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นไมสามารถ
ออกเดินทางไปไดในวันที่สงมอบหนาที่ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตอไปอีกไมเกิน
สิบวันนับแตวนั สงมอบหนาที่ หากมีความจําเปนตองอยูต อ ไปอีกใหเบิกคาเชาบานตอไปได
เทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติจากผูออกคําสั่งแตงตั้ง
คําถาม 2 สิทธิการเบิกคาเชาบานในจังหวัด B เกิดขึ้นตั้งแตเมื่อใด
คําตอบ ตั้งแตวันที่ นางสาวลดาวัลย ไดเชาบานอยูจริง แตไมกอนวันที่ 27 ตุลาคม
2557 ซึ่งเปนวันรายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่
คําถาม 3 ถานางสาวลดาวัลย ออกเดินทางจากจังหวัด A วันที่ 22 ต.ค.57 แตรายงานตัว
ปฏิบตั ริ าชการ ณ จังหวัด B วันที่ 27 ต.ค.57 ถามวาระหวาง 23 – 26 ต.ค. 57 จะเบิก
คาเชาบานไดจากจังหวัดใด
คําตอบ ระหวางวันที่ 23 – 26 ต.ค. 57 ไมสามารถเบิกคาเชาบานได ใหเบิกเปนคาทีพ่ กั
เหมาจาย (ตามระเบียบฯ เบิกได 7 วัน แต กรมฯ ใหเบิกได 5 วัน)
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คําถาม 4 ถานางสาวลดาวัลย ไมสามารถสงมอบหนาที่ไดทันในวันที่ 27 ต.ค. 2557
จึงไดขอชะลอการเดินทางเพื่อเคลียงาน และขอเดินทางไปรายงานตัว ณ จังหวัด B
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถามวาระหวางวันที่ 27 ต.ค. 2557 จนถึงวันเดินทางไปรายงานตัว
นางสาวลดาวัลย สามารถเบิกคาเชาบานไดหรือไม
คําตอบ นางสาวลดาวัลยสามารถเบิกคาเชาบานตอไปไดเทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติ
จากผูอ อกคําสัง่ แตงตัง้ (ยาย) หมายความวาหาก อธิบดี เปนผูอ อกคําสัง่ ยาย ก็ตอ งให อธิบดี
เปนผูอ นุมตั กิ ารชะลอนัน้ เนือ่ งจากเกิน 10 วันนับแตวนั สงมอบ หนาที่ ตาม พ.ร.ฎ. คาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 14
คําถาม 5 เมือ่ นางสาวลดาวัลย ยืน่ หลักฐานการขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005) เพือ่ ขอรับ
คาเชาบาน ณ จังหวัด B เจาหนาที่ไดแจงใหแนบแบบรายงานขอมูลการขอรับคาเชาบาน
จึงมีความสงสัยวาเหตุใดระเบียบกระทรวงการคลังจึงกําหนดใหขา ราชการผูใ ชสทิ ธิเบิกคาเชาบาน
ตองรายงานขอมูลการมีเคหสถานของบิดา-มารดา และบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะในทองที่
ที่รับราชการ
คําตอบ เนือ่ งจากหากบิดา – มารดา และบุตรยังไมบรรลุนติ ภิ าวะมีเคหสถานเปนของตนเอง
ในทองทีท่ ขี่ า ราชการรับราชการอยูก รณีบคุ คลเหลานีเ้ สียชีวติ ขาราชการดังกลาวจะมีสทิ ธิใน
บานหลังดังกลาวในฐานะทายาทตามกฎหมาย และเมื่อมีบานเปนกรรมสิทธิ์ขอตนเอง
ก็จะไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานอีก
คําถาม 6 เมือ่ เจาหนาทีไ่ ดตรวจสอบหลักฐานการขอรับคาเชาบานแลวไดแจงใหกรรมการ
ตรวจสภาพบานดําเนินการตรวจสอบสภาพบาน กรรมการจึงไดขอตรวจสอบเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในบานหลังที่เชา นางสาวลดาวัลยจึงมีความสงสัยวาเหตุใดระเบียบกระทรวง
การคลังฯ ถึงกําหนดใหกรรมการตรวจสอบสภาพบาน ตองตรวจสอบใหทราบวาบานทีใ่ หเชา
เปนกรรมสิทธิ์ของใคร
คําตอบ วัตถุประสงคทใี่ หตรวจสอบกรรมสิทธิว์ า บานเปนของผูใ ดเนือ่ งจากตองการใหทราบ
แนชัดวาผูเชาไมมีกรรมสิทธิ์ในบานหลังดังกลาวเพราะผูใชสิทธิ์จะใชสิทธิ์เบิกคาเชาบาน
ในบานที่ตนเองมีสวนในกรรมสิทธิ์ไมได
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กรณีศึกษาที่ 2
นายพฤกษา รับราชการครั้งแรกกรมสรรพากร (กรุงเทพฯ) ไดยื่นคํารองขอโอนมาสังกัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ตอมายื่นคํารองขอยายมาประจําอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม แตจังหวัดออกคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการประจํา อ.เมือง จ.เชียงใหม
คําถาม 1 กรณีทนี่ ายพฤกษา รับราชการครัง้ แรกกรมสรรพากร (กรุงเทพฯ) ไดยนื่ คํารองขอ
โอนมาสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ถือเปนการยายตามคํารองขอของตนเอง
หรือไม สามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานไดหรือไม
คําตอบ การโอนไมถือวาเปนการยายตามคํารองขอ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุดที่ กค. 0526.5/ว109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542 หากไมเขาขอยกเวน
ตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ ก็มีสิทธิเบิกคาเชาบานได
คําถาม 2 กรณีนายพฤกษา ยื่นคํารองขอยายมาประจําอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แต
จังหวัดออกคําสัง่ ใหไปปฏิบตั ริ าชการประจํา อ.เมือง จ.เชียงใหม ถือเปนการยายตามคํารอง
ขอของตนเองหรือไม สามารถเบิกคาเชาบานไดหรือไม
คําตอบ ไมถอื เปนการยายตามคํารองขอของตนเอง เนือ่ งจากไดรบั คําสัง่ ยายไปคนละทองที่
กับที่รองขอการจะเบิกคาเชาบานไดหรือไมตองพิจารณาจากขอยกเวนอื่นตาม มาตรา 7
เพิ่มเติม หากไมเขาขอยกเวนก็สามารถเบิกคาเชาบานได
คําถาม 3 เมื่อนายพฤกษา ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการประจํา อ.เมือง จ.เชียงใหม
หากตอมาจังหวัดไดมีคําสั่งใหไปชวยราชการ อ.แมแตง เปนระยะเวลา 6 เดือน ขาราชการ
ผูนี้มีสิทธิเบิกคาเชาบานในทองที่ใหมหรือไม
คําตอบ มีคําสั่งใหไปชวยราชการเปนระยะเวลา 6 เดือน ไมถือวาเปนการเดินทางไป
ราชการประจําจึงไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
คําถาม 4 หากนายพฤกษา ไดกเู งินเพือ่ ซือ้ บาน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผอนชําระ 20 ป
ในอัตราเดือนละ 12,000 บาท โดยมีสิทธิเบิกคาเชาบานเดือนละ 3,000 บาทตองการ
ขยายระยะเวลาเปน 25 ป เพือ่ ใชสทิ ธิเบิกคาเชาบานจนครบ เกษียณอายุราชการ ไดหรือไม
คําตอบ สามารถเบิกจายไดตามวงเงินและระยะเวลาในสัญญาเงินกูฉบับแรก ไมสามารถ
ขยายเวลาในการเบิกได
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คําถาม 5 นายพฤกษา ไดชาํ ระเงินคาผอนชําระคาเชาซือ้ บานประจําเดือน กันยายน 2557
แตไดรับใบเสร็จในเดือน ตุลาคม 2557 จะนํามาเบิกไดหรือไม อยางไร
คําตอบ สามารถนํามาเบิกได ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 12 คาเชาบานถือ
เปนรายจายที่เกิดขึ้นเมื่อสวนราชการไดรับแบบ 6006 และใหเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณทีไ่ ดรบั แบบดังกลาว เพราะฉะนัน้ คาเชาบานในเดือนกันยายน
หากผูเบิกสงเอกสารการเบิกในเดือนตุลาคมของ ปงบประมาณถัดมา ก็สามารถนํามาเบิก
ในปงบประมาณนั้นได โดยไมถือเปนคาใชจายคางเบิกขามป
กรณีศึกษาที่ 3
นายกฤษดาและนางสาวศุภาลัยรับราชการครั้งแรกเปนพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ไดขอโอนมาสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
- นายกฤษดา โอนมาวันที่ 1 ธันวาคม 2556 - นางสาวศุภาลัย โอนมาวันที่ 16
ธันวาคม 2556 ในการโอนมาครั้งนี้ไมเขาขอยกเวนตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ทางราชการไมไดจดั บานพักใหไมมี
เคหสถานอันเปนกรรมสิทธิข์ องตนเองหรือคูส มรสโดยไมมหี นีก้ บั สถาบันการเงิน และ ไมได
ยายตามคํารองของของตนเอง (ซึ่งการโอน ไมถือเปนการยายตามคํารองขอ) นายกฤษดา
และนางสาวศุภาลัย มีประเด็นถามทานซึ่งเปนเจาหนาที่การเงินและบัญชี ดังตอไปนี้
คําถาม 1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 นายกฤษดา และ นางสาวศุภาลัย ไดเชาบานพัก
และขอใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ ขาราชการดังกลาวสามารถใชสิทธิเบิก
คาเชาบานไดหรือไม อยางไร
คําตอบ นายกฤษดา โอนมาวันที่ 1 ธ.ค. 56 สามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานได เนื่องจาก
ถือวาไดรบั คําสัง่ ใหปฏิบตั ริ าชการในตางทองทีเ่ มือ่ ไมเขาขอยกเวนตามมาตรา 7 แหงพระราช
กฤษฎีกาฯ ก็สามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานได
นางสาวศุภาลัย โอนมาวันที่ 16 ธ.ค. 56 ไมสามารถเบิกคาเชาบานได แมวาเปนการ
โอนมาตางทองที่ เนือ่ งจากตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
กําหนดไวหากโอนมาตั้งแต 10 ธันวาคม 2556 (ตั้งแตพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลบังคับใช)
การโอนมาครั้งใดใหถือวาเปนการบรรจุ เขารับราชการครั้งแรกยังไมมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
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คําถาม 2 นายกฤษดาปฏิบตั ริ าชการประจําอยูส าํ นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงคจะเชาบานพักหลังเดิมในเขตอําเภอบางพลีซึ่งสามารถเดินทางมาทํางาน
สะดวก ขาราชการดังกลาวสามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานไดหรือไม
คําตอบ นายกฤษดาสามารถเบิกคาเชาบานไดแมเชาบานในตางทองทีท่ ปี่ ฏิบตั ริ าชการประจํา
หากผูเ บิกรับรองวาสามารถมาปฏิบตั งิ านไดทนั ในเวลาราชการ และไมกระทบถึงการปฏิบตั งิ าน
ก็สามารถนําคาเชาบานในทองที่นั้นมาเบิกได (ระเบียบมิไดหาม)
คําถาม 3 วันที่ 1 เมษายน 2557 นางสาวศุภาลัย ไดรบั คําสัง่ ใหไปปฏิบตั ริ าชการประจํา
ทองที่อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในทองที่ดังกลาว คูสมรสของนางสาว
ศุภาลัย ไดกเู งินเพือ่ ซือ้ บานและยังผอนชําระกับสถาบันการเงินโดยไดทาํ สัญญาซือ้ ขายตัง้ แต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 โดยเปนการกูรวมกันระหวาง นางสาวศุภาลัยและคูสมรส แตใน
หลังโฉนดที่ดินเปนชื่อของคูสมรสเพียงฝายเดียว นางสาวศุภาลัยจะสามารถนําหลักฐาน
การผอนชําระเงินกูมาขอเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม (นางสาวศุภาลัยได
จดทะเบียนสมรสวันที่ 16 เมษายน 2557)
คําตอบ นางสาวศุภาลัย นําหลักฐานการผอนชําระราคาบานหลังดังกลาวมาเบิกคาเชาบาน
จากทางราชการไมไดเนือ่ งจากถือวาเปนสินเดิมของคูส มรส (สามารถเบิกไดเฉพาะบานทีซ่ อื้
ในระหวางสมรส)
คําถาม 4 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เจาของบานหลังที่นายกฤษดาเชาอยู (บานตั้งอยู
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตัวนายกฤษดาปฏิบัติราชการประจําสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ) ขอยกเลิกสัญญาเชาเนื่องจากตองการขายบาน นายกฤษดา จึงได
ซื้อบานหลังดังกลาวไว นายกฤษดา จะสามารถนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิก
คาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม
คําตอบ นายกฤษดา จะนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานหลังดังกลาวมาเบิก
คาเชาบานจากทางราชการไมไดเนือ่ งจากตามมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ กําหนดไววา
ตองเปนบานที่อยูในทองที่ที่ปฏิบัติราชการประจํา
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คําถาม 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายกฤษดา ไดรับคําสั่งใหรักษาการในตําแหนง
พัฒนาการอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่นายกฤษดา ยังคงผอนชําระเงินกู
เพื่อซื้อบานหลังดังกลาวอยู แตในขณะที่ปฏิบัติราชการอยูสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ นายกฤษดา ไดไปเชาบานที่ อําเภอเมือง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากบานที่อยู
อําเภอบางพลีไมสามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานไดจึงไดใหผูอื่นเชาและยังไมหมดสัญญา
นายกฤษดา สามารถนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานหลังดังกลาวมาเบิกจาก
ทางราชการไดหรือไม
คําตอบ นายกฤษดา จะนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานหลังดังกลาวมาเบิก
คาเชาบานจากทางราชการไมไดเนือ่ งจากตามมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ กําหนดไววา
ตองเปนบานที่อยูในทองที่ที่ปฏิบัติราชการประจําและตองไดอาศัยอยูจริงในบานหลัง
นั้น จึงจะนํามาเบิกได
คําถาม 6 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สัญญาทีน่ ายกฤษดาใหเชาบานหลังทีผ่ อ นชําระเงินกู
อยูไ ดหมดสัญญาลง นายกฤษดาจึงไดยา ยเขาพักอาศัยอยูใ นบานหลังดังกลาว แตในขณะอยู
ระหวางยืน่ หลักฐานขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005) วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายกฤษดา
ไดรับคําสั่งใหยายไปดํารงตําแหนงพัฒนาการอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นายกฤษดา สามารถนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิกตอเนื่องที่ อ.พระประแดง
ไดหรือไม อยางไร (นายกฤษดาไมไดรับการจัดที่พักของทางราชการ)
คําตอบ หากไมเขาขอยกเวนตามมาตรา 7 แหงพระรากฤษฎีกาฯ นายกฤษดา สามารถ
นําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานหลังดังกลาวมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการ
ไดโดยดําเนินการขอรับคาเชาบานในสวนทีอ่ ยูอ าํ เภอบางพลี ตามมาตรา 17 ใหเรียบรอย
หลังจากนัน้ ก็นําไปเบิกตอเนื่องตาม มาตรา 18 ได
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คําถาม 7 วันที่ 30 กันยายน 2557 นายกฤษดา ไปทําบันทึกตอทายสัญญาเงินกูเพื่อ
ลดอัตราดอกเบี้ย จึงเปนเหตุใหจํานวนเงินที่ตองผอนชําระรายเดือนเปลี่ยนไป นายกฤษดา
ตองยื่นแบบ 6005 ฉบับใหมหรือไม
คําตอบ นายกฤษดาตองยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม ตามระเบียบกระทรวงการคลังขอ 15
ขาราชการตองยืน่ แบบ 6005 ฉบับใหมเมือ่ (1) โอนยายโดยเปลีย่ นสังกัดหรือเปลีย่ นสํานัก
เบิกเงินเดือน (2) ไดรบั คําสัง่ ใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองทีโ่ ดยไมเปลีย่ นสํานัก
เบิกเงินเดือน (3) เปลี่ยนแปลงสัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อบาน หรือสัญญาเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน โดยการทําบันทึกตอทายสัญญาเงินกูถือเปนการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน
คําถาม 8 หากระหวางดํารงตําแหนงที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายกฤษดา
ไดผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานที่อยูใน อ.บางพลี หมด และมีความประสงคขอนําหลักฐาน
การเชาบานที่อยู อ.พระประแดงมาขอใชสิทธิเบิกคาเชาบาน นายกฤษดา จะสามารถเบิก
คาเชาบานไดหรือไม
คําตอบ สามารถเบิกได แมจะเคยเบิกคาผอนชําระเงินกูบานหลังที่อยู อ.บางพลี จนหมด
แลวก็ตาม เนื่องจากนายกฤษดาไมมีบานเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยไมมีหนี้กับสถาบัน
การเงินใน อ.พระประแดง (โดยสิทธิเบิกคาเชาบานพิจารณาในแตละทองที่)
คําถาม 9 หากระหวางดํารงตําแหนงที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายกฤษดา
มีความประสงคกูเงินเพื่อซื้อบานที่ อําเภอพระประแดง โดยที่ยังผอนชําระบานที่ อ.บางพลี
แตขอนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูบ า นหลังใหมทอี่ ยู อําเภอพระประแดงมาเบิกคาเชาบาน
โดยหยุดเบิกหลังที่อยู อ.บางพลี สามารถนํามาเบิกไดหรือไม
คําตอบ สามารถนํามาเบิกได ซึ่งแมนายกฤษดา จะใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกู
หลังที่อยู อ.บางพลี มาเบิกคาเชาบานอยู แตเมื่อนายกฤษดาตองการเปลี่ยนมาเบิกบาน
หลังใหมที่ อ.พระประแดง ก็สามารถเบิกไดเนื่องจากนายกฤษดาไมมีบานเปนกรรมสิทธิ์
ของตนเองโดยไมมีหนี้กับสถาบันการเงินใน อ.พระประแดงแตนายกฤษดา ตองอยูจริง
ในบานหลังดังกลาว (ตามมาตรา 17)
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คําถาม 10 หากระหวางดํารงตําแหนงที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายกฤษดา
ไดซื้อบานจํานวน 2 หลัง นายกฤษดาสามารถเบิกคาเชาบานไดหรือไม อยางไร
คําตอบ สามารถเบิกไดหลังใดหลังหนึง่ เพียงหลังเดียว (ตองเปนหลังทีอ่ าศัยอยูจ ริง) และเมือ่ มี
หลั ง ใดผ อ นชํ า ระหมดสิ ท ธิ เ บิ ก ค า เช า บ า นก็ จ ะหมดลงเนื่ อ งจากมี บ  า นเป น กรรมสิ ท ธิ์
ของตนเองโดยไมมีหนี้กับสถาบันการเงิน
คําถาม 11 หากระหวางดํารงตําแหนงที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายกฤษดา
ไดซื้อบานจํานวน 2 หลัง นายกฤษดาอาศัยอยูจริงและไดใชสิทธิเบิกคาเชาบานหลังที่ 1
สวนหลังที่ 2 ไดใหผอู นื่ เชา และในระหวางทีย่ งั ผอนชําระอยูท ง้ั 2 หลัง นายกฤษดา ไดขายบาน
หลังที่ 2 (หลังที่ใหเชา) การขายบานหลังดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิเบิกคาเชาบาน
ในหลังที่ 1 ที่กําลังใชสิทธิ์เบิกคาเชาบานอยูหรือไม อยางไร
คําตอบ นายกฤษดา หมดสิทธิไดรบั คาเชาบาน ไมสามารถนําบานหลังทีเ่ หลืออยูม าเบิกไดอกี
ถือวามีบานเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยไมมีหนี้กับสถาบันการเงิน (มาตรา 7 (2) และ
ตามมาตรา 9“ ขาราชการผูใ ดรับราชการหรือไดรบั คําสัง่ ใหไปรับราชการในทองทีใ่ ดและไมมสี ทิ ธิ
ไดรบั คาเชาบานขาราชการเพราะเหตุทมี่ เี คหสถานอันเปนกรรมสิทธิข์ องตนเองหรือคูส มรส
ตามมาตรา 7 (2) แมวากรรมสิทธิ์ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทําใหเกิดสิทธิที่จะ
ไดรบั คาเชาบานขาราชการในระหวางรับราชการในทองทีน่ นั้ เวนแตเคหสถานนัน้ ถูกทําลาย
หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได”
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กรณีศึกษาที่ 4
เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2556 นายเมืองเอก ไดกเู งินเพือ่ จางปลูกสรางบาน วงเงินกู 1,200,000 บาท
โดยทําสัญญาจางปลูกสรางบานไมรวมคาวัสดุกอสราง 500,000 บาท และทําสัญญา
ซื้อขายที่ดิน 200,000 บาท สวนคาวัสดุกอสรางเจาของบานเปนผูซื้อ และมีหลักฐาน
เปนใบสงของจํานวน 300,000 บาท นายเมืองเอกมีความประสงคนําหลักฐานการกูเงิน
เพือ่ จางปลูกสรางบานหลังดังกลาวมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการ นายเมืองเอก สอบถามทาน
ซึ่งเปนเจาหนาที่การเงินและบัญชีวานายเมืองเอกสามารถนําหลักฐานการกูเงินเพื่อ
ปลูกสรางบานมาเบิกจากทางราชการเปนจํานวนเงินเทาใด
คํ า ตอบ สามารถเบิ ก ได ต ามสั ญ ญาจ า งสร า งบ า น 500,000 ค า ที่ ดิ น 200,000
สวนคาวัสดุกอ สรางหากมีหลักฐานการซือ้ ก็สามารถนํามารวมเปนมูลคาของบานได แตตอ ง
มีพมิ พเขียวมีนายชางโยธา หรือวิศวกร คํานวณไวชดั เจนวาในการปลูกสรางหลังดังกลาวตอง
ใชวสั ดุกอ สรางประเภทไหนเปนจํานวนเทาใดหากไมมกี ส็ ามารถเบิกไดเพียง 700,000 บาท
เทานั้น
กรณีศึกษาที่ 5
นางสาวนันทวัน เปนขาราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน และ
ไดใชสทิ ธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นางสาวนันทวัน ไดเดินทาง
ไปชวยราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวนันทวัน มีประเด็นถามทาน
ซึ่งเปนเจาหนาที่การเงินและบัญชี ดังตอไปนี้
คํ า ถาม 1 การเดินทางไปชวยราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยของ
นางสาวนันทวัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นัน้ นางสาวนันทวันตองยืน่ แบบ 6005 ฉบับใหม
หรือไม
คําตอบ ไมตองยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม เนื่องจากไมเขาขายตองยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 15
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คําถาม 2 นางสาวนันทวัน กลับจากชวยราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติราชการประจํา อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ขอใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ ถามวา ใครเปนผูมีอํานาจในการรับรองสิทธิ
ในแบบรายงานขอมูลการขอรับคาเชาบาน และ แบบ 6005 (สวนที่ 2) และ ใครเปน
ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามแบบ 6005
คําตอบ การรับรองสิทธิในแบบรายงานขอมูลการขอรับคาเชาบาน และแบบ 6005
ใหพัฒนาการอําเภอทุงสงเปนผูรับรอง
การอนุมัติตามแบบ 6005 หัวหนาสวนราชการผูเบิกเงินจากคลังเปนผูอนุมัติ
(พัฒนาการจังหวัด)
คําถาม 3 ตอมานางสาวนันทวัน ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการประจําศูนยศึกษาและ
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ โดยที่
ศูนยศกึ ษาฯ มีบา นพักระดับอาวุโสขึน้ ไป และระดับชํานาญการพิเศษขึน้ ไปวางจํานวน 3 หลัง
และไดจัดใหนางสาวนันทวัน 1 หลัง หากนางสาวนันทวัน ไมประสงคยายมาอยูบานพัก
จะขอเบิกคาเชาบานหลังเดิมตอเพราะถือวาบานพักที่จัดใหไมใชบานพักตําแหนงของตน
นางสาวนันทวัน ยังสามารถนําหลักฐานการเชาบานมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม
คําตอบ นางสาวนันทวัน ไมสามารถเบิกคาเชาบานหลังเดิมไดอีกเพราะถือวาปฏิเสธ
การจัดบานพักแมวาบานพักจะไมใชบานพักตามตําแหนงของตนแตตามหลักเกณฑ
การจัดบานพักขอ 3 (2) กําหนดวาผูมีอํานาจจัดบานพักมีสิทธิจัดบานพักที่วางอยูใหแก
ระดับชํานาญการไดไมวาขาราชการผูนั้นกําลังใชสิทธิเบิกคาเชาบานอยูหรือไมก็ตาม
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คําถาม 4 หากกอนที่นางสาวนันทวัน ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการประจําศูนยศึกษา
และพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางสาวนันทวัน ไดใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานมาเบิกคาเชาบาน
อยูแลว ที่อําเภอทุงสง นางสาวนันทวัน จะใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิก
คาเชาบานเชนเดิมโดยไมพักในที่พักของทางราชการไดหรือไม
คําตอบ สามารถนํามาเบิกได แมมีบานพักวางอยูแตบานพักดังกลาวมิไดเปนบานพัก
ตามตําแหนงของ นางสาวนันทวัน ซึ่งอาศัยความตามหลักเกณฑการจัดบานพัก ขอ 3 (3)
กําหนดวาหากขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบานและไดใชสิทธินําหลักฐานการชําระ
คาเชาซือ้ หรือคาผอนชําระเงินกูเ พือ่ ชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการในทองที่
ปฏิบัติราชการอยูกอนแลว ผูมีอํานาจจัดที่พักในทองที่นั้นไมตองจัดขาราชการผูนั้นเขาพัก
อาศัยในที่พักของทางราชการ
คําถาม 5 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นางสาวนันทวัน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พัฒนาการอําเภอเมือง จ.ชลบุรี (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) โดยมีบานพัก
พัฒนาการอําเภออยูแตนางสาวนันทวัน ไมสามารถเขาพักอาศัยในบานหลังดังกลาวได
เนื่ องจากพั ฒ นาการอําเภอคนเดิม ยังไมยายของออกจากบ า นพั ก กรณี ดั ง กล า วต อ ง
ดําเนินการอยางไร
คําตอบ ผูมีอํานาจจัดที่พักตองดําเนินการจัดใหผูที่อยูในบานพักออกจากที่พักของทาง
ราชการและจัดใหนางสาวนันทวัน เขาพักในทีพ่ กั ของทางราชการแตในระหวางทีผ่ มู อี าํ นาจ
จัดที่พักยังไมดําเนินการหาก นางสาวนันทวัน ไดเชาบานอยูจริงก็ยอมมีสิทธินําคาเชาบาน
มาเบิกจากทางราชการได ทัง้ นีเ้ ฉพาะในชวงระยะเวลาทีไ่ มสามารถเขาทีพ่ กั ของทางราชการ
ได
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คําถาม 6 หากในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดไดจดั บานพักให และนางสาวนันทวัน
ไดเขาพักในที่พักของทางราชการแลว ตอมาบานพักชํารุดไมสามารถอาศัยอยูได จึงได
ซอมแซมบานพัก ระหวางซอมบาน นางสาวนันทวัน ไดไปเชาซื้อบาน สามารถนําหลักฐาน
การเชาซื้อบานมาขอเบิกคาเชาบานไดหรือไม และเมื่อซอมบานพักเสร็จไมขอกลับไปอยู
ในบานพักจะขอเบิกคาเชาซื้อตอไปไดหรือไม
คําตอบ กรณีบานพักที่ทางราชการจัดใหชํารุดจนไมสามารถอาศัยอยูได ขาราชการผูนั้น
ยอมสามารถเบิกคาเชาบานไดจนกวาบานหลังดังกลาวจะซอมแซมเสร็จ หากซอมแซมเสร็จแลว
ขาราชการผูนั้นไมขออยูถือวาสละสิทธิการเขาพักบานพักอาศัยของทางราชการ ไมมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน
คําถาม 7 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นางสาวนันทวันไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พัฒนาการอําเภอเมือง จ.ชลบุรี (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) โดยมีบานพัก
พัฒนาการอําเภออยูแตนางสาวนันทวัน ไมสามารถเขาพักอาศัยในบานหลังดังกลาวได
เนือ่ งจากพัฒนาการอําเภอคนเดิมยังไมยา ยของออกจากบานพักเนือ่ งจากใกลสถานทีท่ าํ งาน
และเดินทางสะดวก นางสาวนันทวันจึงไดไปกูเ งินเพือ่ ซือ้ บาน และนําหลักฐานการผอนชําระเงินกู
เพือ่ ชําระราคาบานมาเบิกจากทางราชการ สามารถเบิกไดหรือไม และเมือ่ พัฒนาการอําเภอ
คนเดิมยายออกไปแลว ผูมีอํานาจจัดบานพักไดจัดให นางสาวนันทวันเขาพักในที่พักของ
ทางราชการ แต นางสาวนันทวันไมประสงคเขาพักในบานพักของทางราชการดวยเหตุ
อยูระหวางผอนชําระเงินกู นางสาวนันทวันสามารถใชสิทธินําหลักฐานผอนชําระเงินกู
มาเบิกไดหรือไม อยางไร
คํ า ตอบ หากนางสาวนั น ทวั น ได อ าศั ย อยู  จ ริ ง ในบ า นหลั ง นั้ น ก็ ส ามารถนํ า หลั ก ฐาน
การผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานมาเบิกจากทางราชการได ทั้งนี้เฉพาะในชวงระยะเวลาที่ไม
สามารถเขาที่พักของทางราชการได หากผูมีอํานาจจัดบานพักดําเนินการใหผูอยูเดิม
ยายออกจากบานพักของทางราชการแลวและไดจัดบานพักใหแลวนางสาวนันทวันก็ตอง
ยายเขาพักในทีพ่ กั ของทางราชการ และไมสามารถเบิกไดอกี หากไมยา ยเขาพักถือวาปฏิเสธ
บานพักก็ไมมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิกจากทางราชการเชนกัน
ทีม่ า : กองคลัง โครงการพัฒนาชุมชน
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ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
คําถาม 1 คํานิยาม "หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ" ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 ไดกาํ หนดความหมายใหหมายถึง 1. หัวหนาหนวยงานระดับกอง หรือ
2. ขาราชการอืน่ ซึง่ ไดรบั แตงตัง้ จากหัวหนาสวนราชการ คําวา "ขาราชการอืน่ ทีไ่ ดรบั แตงตัง้ "
นั้น จะเปนขาราชการระดับใดก็ไดใชหรือไม
คําตอบ การแตงตั้งขาราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มิไดกําหนดวาเปนระดับใด
ควรคํานึงถึงความเหมาะสมประกอบดวย ทั้งนี้ เนื่องจากตําแหนงหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เปนบุคคลที่มีความสําคัญในกระบวนการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
คําถาม 2 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ถูกแตงตั้งโดยใชชื่อและตําแหนง เชน
นาง ก. ตําแหนงของอธิบดีปจจุบันไดเปลี่ยนตําแหนงเปน นักวิชาการ... แตยังปฏิบัติงาน
หนวยงานเดิมจะตองเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งฯ หรือไม
คําตอบ การแตงตั้งคณะกรรมการกระทําได 3 ลักษณะ ไดแก
1. แตงตั้งโดยระบุชื่อ
2. แตงตั้งโดยระบุตําแหนง
3. แตงตั้งโดยระบุชื่อและตําแหนง
กรณีที่หารือ หนวยงานจะตองพิจารณาวา ในการแตงตั้ง นาง ก. ตําแหนงรองอธิบดี
เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น หนวยงานมุงหมายที่จะแตงตั้งโดยระบุชื่อ หรือแตงตั้ง
โดยระบุตาํ แหนง หรือ แตงตัง้ โดยระบุชอื่ และตําแหนง หากเปน 2 กรณีหลัง ก็ชอบทีจ่ ะตอง
เปลี่ยนแปลงคําสั่งใหถูกตองเปนปจจุบัน
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คําถาม 3 ในเรื่องระยะเวลาการสงมอบพัสดุ (การซื้อ) จําเปนหรือไมวาตองกําหนดเปน
5 วันทําการ
คําตอบ กวพ. ไดมีหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2544 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสราง และการตรวจรับพัสดุ
ซึ่งสวนราชการตองดําเนินการตามที่หนังสือดังกลาวกําหนดไว โดยในการตรวจรับพัสดุ
ให ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ดํ า เนิ น การตรวจรั บ ในวั น ที่ คู  สั ญ ญาส ง มอบพั ส ดุ
และใหดาํ เนินการใหเสร็จสิน้ โดยเร็วทีส่ ดุ แตอยางชาไมเกิน 5 วันทําการ แตสาํ หรับเรือ่ ง
ระยะเวลาการสงมอบพัสดุ เปนเรือ่ งทีค่ สู ญ
ั ญาตกลงกันไมจาํ เปนตอง 5 วัน ขึน้ อยูก บั ขอตกลง
คํ า ถาม 4 การจัดจางโดยวิธีตกลงราคา เมื่อครบกําหนดเวลาจาง (31 ม.ค.54)
บริ ษั ท ขอขยายเวลาออกไปถึ ง วั น ที่ 21 ก.พ. 54 โดยสาเหตุ เ กิ ด จากความล า ช า
ของหนวยงาน ผูจางจะสามารถขยายเวลาไดหรือไม
คํ า ตอบ หากเหตุ ที่ ผู  รั บ จ า งอ า งเป น เหตุ ที่ เ กิ ด จากความผิ ด หรื อ ความบกพร อ งของ
สวนราชการจริง และผูร บั จางไดขอขยายระยะเวลามาภายในกําหนดระยะเวลาสัญญา กรณีนี้
สวนราชการยอมพิจารณาขยายระยะเวลาใหแกผรู บั จางไดตามระเบียบฯ ขอ 139 (1) ทัง้ นี้
ไดตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
คํ า ถาม 5 ส ว นราชการสามารถให ร ายละเอี ย ดของปริ ม าณวั ส ดุ แ ละราคากลาง
ของงานกอสรางแกผูเสนอราคาไดหรือไม
คําตอบ โดยหลักการ ผูเสนอราคาตองใชความรูความสามารถในการประเมินและถอดแบบ
รู ป รายการรายละเอี ย ด เพื่ อ จั ด ทํ า ปริ ม าณวั ส ดุ แ ละราคา ในใบ BOQ ด ว ยตนเอง
ซึง่ จะเปนการหยัง่ ทราบศักยภาพของผูเ สนอราคาไดอกี ทางหนึง่ อยางไรก็ดี หากผูเ สนอราคา
ประสงคจะขอรายละเอียดปริมาณวัสดุและราคาที่สวนราชการไดจัดทําไว โดยใชสิทธิตาม
พรบ. ขอมูลขาวสาร และสวนราชการเห็นวาการเปดเผยขอมูลดังกลาว จะไมกอใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน ก็เปนดุลยพินิจของสวนราชการ
ที่จะทําได
ขอมูลจาก สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง
http://process.gprocurement.go.th/HELPDESKWeb/jsp/control.helpdesk
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ถาม-ตอบ ปญหาจากการสัมมนาทางวิชาการดานพัสดุ
สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย

คําถาม 1 การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาจะตองขออนุมัติการจัดหาทุกครั้งหรือไม
คําตอบ ตองไดรับอนุมัติใหจัดหาทุกครั้ง ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 และขอ 29
คําถาม 2 การจางเหมาบริการ (ลูกจาง) ดวยงบประมาณงบดําเนินงาน หากมอบหมาย
ใหปฏิบัตินอกเวลาจะเบิกคาอาหารทําการนอกเวลา ไดหรือไม
คําตอบ เบิกไมได เวนแตจะไดตกลงกันไวในสัญญาจาง
คําถาม 3 หนวยงานไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ จะแยกซื้อ
แตละรายการไดหรือไม
คําตอบ ในหลักการแลว เมื่อไดรับงบประมาณในการจัดหาพัสดุมาในคราวเดียวกัน
จะตองดําเนินการจัดหาพรอมกัน เวนแตมเี หตุผลและความจําเปนตามความตองการใชงาน
ตามวันเวลาที่แตกตางกัน หากแยกซื้อแตละรายการ อาจเปนการแบงซื้อหรือแบงจางได
คําถาม 4 การตรวจสอบเอกสารในการเสนอราคา หากผูเสนอราคาไมยื่นบัญชีผูมีอํานาจ
ควบคุมจะผิดเงื่อนไขหรือไม
คําตอบ การทีท่ างราชการกําหนดใหผเู สนอราคาตองยืน่ บัญชี ผูม อี าํ นาจควบคุม มีวตั ถุประสงค
เพือ่ การตรวจสอบวาผูเ สนอราคา มีผลประโยชนรว มกันหรือไม หากผูเ สนอราคารายใดไมยนื่ บัญชี
ผูมีอํานาจควบคุมอาจสันนิษฐานไดวาผูเสนอราคารายนั้นไมมีผูมีอํานาจควบคุม แตหาก
ปรากฏภายหลังวาผูเ สนอราคารายนัน้ มีผมู อี าํ นาจควบคุมในการบริหารงานของผูเ สนอรายนัน้
แตไมไดยื่นบัญชีผูมีอํานาจควบคุมถือวามีเจตนาปกปด หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ
ซึ่งเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหนวยงานจะตองดําเนินการพิจารณา
ใหผเู สนอราคารายนัน้ เปนผูเ สนอราคาทีผ่ ดิ เงือ่ นไขในสาระสําคัญตามประกาศของทางราชการ
และจะตองดําเนินการเสนอใหผูเสนอราคานั้นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ ซึ่งผูเสนอราคานั้น
อาจมีความผิดทางอาญา หรืออาจตองรับผิดตอทางราชการทางแพงหากทางราชการเสียหาย
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คําถาม 5 สวนราชการไดทาํ สัญญาจะซือ้ จะขายวัสดุอาหาร ในกรณีทวี่ สั ดุอาหารมีราคาสูงขึน้
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจผูขายจะปรับราคาไดหรือไม
คําตอบ ในหลักการระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 136 วรรคแรก กําหนดวา “สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ที่ไดลงนามแลว
จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้น จะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการ
ตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพือ่ ประโยชนแกทางราชการ ใหอยูใ นอํานาจของหัวหนา
สวนราชการทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ใิ หแกไขเปลีย่ นแปลงไดแตถา มีการเพิม่ วงเงิน จะตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนทีใ่ ชเงินกู หรือเงินชวยเหลือ
แลวแตกรณีดวย
ขอ 136 วรรคสอง กําหนดวา “การแกไขเปลีย่ นแปลงสัญญา หรือขอตกลงตามวรรคหนึง่
หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบหรือระยะเวลา
ในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป”
ดังนั้น การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงที่ไดทําไวแลว โดยที่สวนราชการจะปรับ
เพิ่มราคาคาวัสดุอาหาร ใหสูงขึ้นกวาราคาที่กําหนดไวตามสัญญา ตามคํารองขอของผูขาย
เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ เปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ทีจ่ ะพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบทีก่ าํ หนด ทัง้ นี้ กรณีใดทีจ่ ะเปนประโยชน
แกทางราชการใหคํานึงถึงความเปนธรรม โดยพิจารณาขอเท็จจริงควบคูกันไปดวย
คําถาม 6 ไดรบั งบประมาณในการซือ้ วัสดุ 200,000 บาท ใหจดั ทําโตะ จะแบงซือ้ วัสดุยอ ย
เชน ไม เหล็ก อุปกรณจะไดหรือไม
คําตอบ ตองจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโตะในคราวเดียวกัน หากจัดซื้อแตละรายการ
อาจเปนการแบงซื้อแบงจาง
คําถาม 7 การแลกเปลี่ยนยางรถยนต ทําไดหรือไม
คําตอบ ทําไดโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 123
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คําถาม 8 กรณีประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมอยูจะทําอยางไร
คําตอบ ในกรณีที่ประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หัวหนาสวนราชการจะตองแตงตั้ง
ขาราชการที่มีคุณสมบัติตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป ใหปฏิบัติหนาที่แทน
คําถาม 9 ผูควบคุมงาน มีหนาที่อยางไร
คําตอบ ผูควบคุมงาน มีหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบพัสดุ ขอ 73 มีหนาที่ ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ กี่ าํ หนดไวในสัญญา หรือทีต่ กลงใหทาํ งานจางนัน้ ๆ
ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชาง
เพื่อใหเปน ไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืน
ไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน
จนกวาผูร บั จางจะยอมปฏิบตั ใิ หถกู ตองตามคําสัง่ และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(2) ในกรณีทปี่ รากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอ ความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ขอกําหนดในสัญญา แตเมือ่ สําเร็จแลวจะไมมนั่ คงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางทีด่ ี
หรือไมปลอดภัยใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบตั งิ านของผูร บั จางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อ
รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแก
เจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผู  มี ห น า ที่ ก ารบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู  รั บ จ า งให ร ะบุ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงาน
แต ล ะงวด ให ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของผู  รั บ จ า งว า เป น ไปตามสั ญ ญาหรื อ ไม
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ
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คําถาม 10 กรณีตกลงราคา ตองทําใบสั่งซื้อสั่งจางหรือไม
คําตอบ การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา หากไมทําเปนสัญญา จะตองทําขอตกลง
เปนหนังสือไวตอกัน เวนแตในกรณีการจัดหาพัสดุซ่ึงมีราคาไมเกิน 10,000 บาท
หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง ซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ 39 วรรคสอง จะไมทําขอตกลง
เปนหนังสือไวตอกันก็ได
คําถาม 11 คาเก็บขยะเบิกไดหรือไม เบิกในหมวดอะไร
คําตอบ เบิกได เปนประเภทคาใชสอยในงบดําเนินงาน
คําถาม 12 การจําหนายครุภัณฑ เมื่อไมมีผูซื้อจะทําอยางไร
คําตอบ ในหลักการของระเบียบพัสดุ 2535 การจําหนายพัสดุ หนวยงานจะตองดําเนินการ
ตามระเบียบขอ 157 ซึง่ ระเบียบกําหนดไวหลายวิธี และถาหากการจําหนายพัสดุของหนวยงาน
ไดดําเนินการขายทอดตลาดแลวไมมีผูสนใจ หรือดําเนินการแลวไมไดผลควรจะตอง
ดําเนินการในวิธีอื่น ซึ่งสุดทายคงจะตองแปรสภาพหรือทําลาย
คําถาม 13 รถราชการเสียระหวางการเดินทางไปราชการจะดําเนินการอยางไร เบิกจาย
อยางไร ใชใบเสร็จเพียงอยางเดียวไดหรือไม
คําตอบ รถราชการหากเกิดความเสียหายระหวางเดินทางไปราชการ อาจถือไดวาเปนกรณี
ทีจ่ าํ เปนเรงดวน ซึง่ ระเบียบพัสดุ ขอ 39 วรรคสอง กําหนดวา การซือ้ หรือการจางโดยวิธตี กลงราคา
ในกรณีจาํ เปนและเรงดวนทีเ่ กิดขึน้ โดยไมไดคาดหมายไวกอ น และไมอาจดําเนินการปกติไดทนั
ใหเจาหนาที่พัสดุ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดําเนินการไปกอน
แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ และเมื่อหัวหนาสวนราชการ
ใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาว เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
คําถาม 14 การแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุเปนกรรมการไดหรือไม
คําตอบ การแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุเปนกรรมการ ไมมีระเบียบกําหนดหามไมใหดําเนินการ
แตหา มเฉพาะการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางทีว่ งเงินไมเกิน 10,000 บาท ไมใหแตงตัง้
ผูที่มีหนาที่จัดซื้อ จัดจางเปนผูตรวจรับ
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คําถาม 15 ใครเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง/การแกไขสัญญา
คําตอบ อํานาจการสัง่ ซือ้ สัง่ จาง เปนไปตามระเบียบพัสดุ ขอ 65 ถึงขอ 67 สําหรับอํานาจ
ในการแกไขสัญญาเปนของหัวหนาสวนราชการ ตามระเบียบพัสดุ ขอ 136 หรือผูท ไี่ ดรบั มอบ
อํานาจ
คําถาม 16 ใครเปนผูทํา PO และไมทําไดหรือไม
คําตอบ ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุเปนผูร บั ผิดชอบในการจัดทํา PO หากไมทาํ ไมสามารถเบิกจายเงิน
ในระบบ GFMIS ได
คําถาม 17 วัสดุ จะซอมไดหรือไม
คําตอบ วัสดุของทางราชการหากไมสามารถใชการได และมีความจําเปนตองซอมแซม
สามารถที่ จ ะซ อ มแซมเพื่ อ ให ใช ง านได ต ามปกติ แต เจ า หน า ที่ ค วรพิ จ ารณาด ว ยว า
การซอมแซมหรือการจัดซือ้ ใหม อยางไหนมีความคุม คากวากัน เพราะเบิกจายในงบประมาณ
งบดําเนินงานเหมือนกัน
คําถาม 18 หูฟง small talk เบิกไดหรือไม
คําตอบ หูฟง small talk ถือวาเปนวัสดุ หากหนวยงานเห็นวามีความจําเปนและเพือ่ ประโยชน
แกราชการแลวสามารถเบิกจายได
คําถาม 19 การปรับเปลี่ยนการเติมเชื้อเพลิงจากนํ้ามันเปน NGV ทําไดหรือไม
คําตอบ การปรับเปลี่ยนการเติมเชื้อเพลิงจากนํ้ามันเปน NGV เปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลสามารถดําเนินการได
คําถาม 20 การยืมเงินงบประมาณจัดซื้อพัสดุตองขออนุมัติจัดซื้อจัดจางหรือไม
คําตอบ การจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง ตองดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางกอนทุกครั้ง เวนแต
กรณีเรงดวน ตามขอ 39 วรรคสอง ดังนั้นการยืมเงินงบประมาณไปจัดซื้อพัสดุจึงตอง
ดําเนินการขออนุมัติทุกครั้ง
คําถาม 21 คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุจะแตงตั้งอนุกรรมการใหทําหนาที่แทนได
หรือไม
คําตอบ ไมสามารถดําเนินการได
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คําถาม 22 บิลเงินสด จะใชเปนหลักฐานการเบิกจายไดหรือไม
คํ า ตอบ บิ ล เงิ น สดที่ มีรายการ ตามขอ 41 แหงระเบี ย บการเบิ ก จ า ยเงิ น จากคลั ง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 สามารถใชเปนหลักฐานการเบิกจายได
สาระสําคัญอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
2. วัน เดือน ป ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อผูรับเงิน
คําถาม 23 ใบสั่งซื้อสั่งจาง ผูขาย ผูรับจางไมลงลายมือชื่อ ไดหรือไม
คําตอบ ไมได
คําถาม 24 การจางองคการทหารผานศึก รักษาความปลอดภัย สถานที่ทางราชการ
จะใชตรวจรับหรือตรวจการจาง
คําตอบ ใชตรวจรับพัสดุ
คําถาม 25 การเชาใชบริการ internet กับ กสท./TOT จะตองจัดหาตามระเบียบวาดวย
การพัสดุ หรือไม
คําตอบ การใชบริการ internet เปนคาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ ไมใช
การจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ ดังนั้นจึงไมตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ขอมูลจากสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย
http://audit.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001283_25657.pdf
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ถาม-ตอบ ปญหาการมอบอํานาจ
คําถาม การทีผ่ วู า ราชการจังหวัดไดมอบอํานาจใหหวั หนาหนวยงานเปนผูร บั ผิดชอบโครงการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ แลว หัวหนาหนวยงาน/อําเภอ
จะมอบอํานาจตอไดหรือไมอยางไร และกรณีผูวามอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ
แลวหัวหนาสวนราชการสามารถมอบอํานาจใหอําเภอดําเนินการไดหรือไม
คําตอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 9 ผูม อี าํ นาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผดู าํ รงตําแหนงใด
ก็ได โดยใหคาํ นึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูท จี่ ะไดรบั มอบอํานาจ
เปนสําคัญ ดังนัน้ การทีผ่ วู า ราชการจังหวัดไดมอบอํานาจใหหวั หนาหนวยงานเปนผูร บั ผิดชอบ
โครงการดําเนินการจัดซือ้ จัดจางตามระเบียบฯ แลว หัวหนาหนวยงานก็ไมสามารถมอบอํานาจ
ตอได
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