
แนวทางการเบิกจายที่ถูกตอง

ที่ รายการ ขอปฏิบัติทีถ่กูตอง ระเบียบ /หนังสือสั่งการ ที่อางถึง

1 การสงรายงานการรับ-จายเงินฝากเพ่ือบูรณะ

ทรัพยสิน ใหกรมบัญชีกลาง

   ใหสวนราชการรายงานการรับ-จายเงินฝากเพ่ือบูรณะ

ทรัพยสิน ตามแบบแจงรายละเอียดการรับ-จายและยอดเงิน

คงเหลือเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง เงินบูรณะ

ทรัพยสิน ใหกรมบัญชีกลางทราบภายใน 30 วัน นับแตวัน

สิ้นสุดระยะเวลาการใชจายเงิน

หนังสือกรมบัญชีกลาง  ท่ี กค 0409.3/ว 503     

ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2548

2 การสงรายงานการเงินให สตง.    ใหสวนราชการจดัพิมพรายงานประจาํเดือนสงใหสาํนักงาน

การตรวจเงินแผนดิน ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป

หนังสือกรมบัญชีกลาง  ท่ี กค 0423.3/ว 30 

ลงวันท่ี 2  กุมภาพันธ 2552

3 การสงชดใชเงินยืมราชการ    ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถาม)ี 

ภายในกําหนดเวลา

   (1) กรณีเดินทางไปประจาํตางสาํนักงาน เดินทางกลับ

ภูมิลําเนา เดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ  ยมืเพ่ือ

จัดอบรมสงใชเงินยืมภายใน 30 วันนับจากวันไดรับเงิน

   (2)  กรณียืมเพ่ือเดนิทางไปปฏบัิติราชการ  นอกจาก (1)

ใหสงใชเงินยืม ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีกลับมาถึง

   กรณีท่ีผูยืมมไิดชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ใหหนวยงานเรียกใหชดใชเงินยืมตามเง่ือนไขในสัญญาการ

ยืมเงินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 30 วัน นับแต

วันครบกําหนด

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน   

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 60 และ 63
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4 จายเงินยืมใหกับผูไมไดไปปฏิบัติราชการ  

กระทําไมได

   การอนุมัติใหยืมเงินเพ่ือใชในราชการ  ใหผูมีอํานาจ

พิจารณาใหยมืเฉพาะเทาท่ีจาํเปน

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 54

5 เงินทดรองราชการท่ีมีอยู นําออกมาใชใหเกิด

ประโยชน
   กระทรวงการคลัง ไดอนุญาตใหสวนราชการมีเงินทดรอง

ราชการเพ่ือนําไปทดรองจายในการปฏิบัติราชการ ไดอยาง

รวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ

   หากไมมีการใชเงินทดรองราชการ ตองนําเงินทดรอง

ราชการสงคืนคลัง ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีหมดความ

จําเปนตองใชเงิน

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง

ราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 6 และ ขอ 19

6 จายเงินคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน

และนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกตนสังกัด 

เน่ืองจากฐานขอมูลบุคลากรภาครฐัของ

ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวไมสมบูรณ 

ทําใหเบิกจายตรงไมได

   แนวทางแกไข ขอใหหนวยงานรวบรวมหลักฐานพรอม

เหตุผลท่ีไมสามารถเบิกจายตรงได สงใหกองคลัง 

กรมสงเสรมิสหกรณ เพ่ือขออนุมัตกิระทรวงการคลังให

เบิกจายได  

การขอเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเขารับการรักษา

ประเภทผูปวยในสถานพยาบาลของทางราชการ

   ผูมีสิทธิกระทําได 2 กรณี

  1. การใชหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล

โดยใหยื่นตอสถานพยาบาลกอนสถานพยาบาลอนุญาตให

กลับบาน  โดยไมตองชําระเงิน (ใชกรณีฐานขอมูลไม

สมบูรณ)

  2. กรณีฐานขอมลูบุคลากรภาครฐัของผูมีสิทธิและบุคคล

ในครอบครัวสมบูรณ สถานพยาบาลสามารถขอเลขอนุมัติ

ผานระบบเครอืขายแทนหนังสือรบัรองการมีสิทธิรับเงิน

คารักษาพยาบาล

หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0422.2/ว 303 

ลงวันท่ี 6 กันยายน 2554
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7 การจัดอบรมโดยการประสานงานกับสหกรณ

หากมีการจดัจางรถเพ่ือศึกษาดูงาน หรืออ่ืนๆ 

โดยทําใบสั่งจางกับบุคคลธรรมดา ผูจัดอบรมตอง

จายเงินและนําใบเสร็จรับเงินท่ีไดจากเจาหน้ีท่ีทํา

ใบสั่งจางมาเปนหลักฐานการจาย    จะจายเงิน

และนําใบเสร็จรับเงินของสหกรณ

มาเปนหลักฐานการจายไมไดถือเปนการจาย

ใหกับบุคคลท่ีไมมีสิทธิรับเงิน

   การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับเงินสวัสดิการ  

คาตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากของสวน

ราชการ เพ่ือใหสวนราชการจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงิน

ตอไป

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 26

8 การจัดซื้อจดัจางซึ่งมีวงเงินตั้งแต 5,000 บาท 

ข้ึนไป ทุกวิธีตองดําเนินการทุกข้ันตอนของการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอีเลก็ทรอนิกส 

(e-GP)

   หนวยงานท่ียังไมเคยลงทะเบียนในระบบ e-GP 

ใหเขาลงทะเบียนเพ่ือใชงานท่ีเว็บไซต   

WWW.gprocurement.go.th

   ใหเขาใชงานระบบ e-GP ระยะท่ี2 ตั้งแตวันท่ี 15 

มิถุนายน 2555

   หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ดวนท่ีสุด 

ท่ี นร 0506/ว 78  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2553

   หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.6/ว 198 

ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 

9 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

กรณีมีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ

   เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานผลการตรวจสอบ

การรับจายพัสดุประจาํป ตามระเบียบฯ ขอ 155 และ

ปรากฏวามีพัสดุชํารุด ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา

ขอเท็จจริง กรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการ

เสื่อมสภาพเน่ืองจากการใชงานตามปกติ หรือสญูไป   

ตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการ  

ใหดําเนินการจาํหนายตอไปได

   ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ ขอ 156

   คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณท่ี 291/2548 สั่ง ณ วันท่ี 28 

เมษายน 2548
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10 ใชงบดําเนินงานจัดซื้อครุภณัฑ   ไมได

(ตูเก็บเอกสารท่ีมรีาคาเกิน 5,000 บาท) 

   คาวัสดุเบิกจากงบดําเนินงานได แตคาครุภัณฑตองเบิก

จากงบลงทุน  คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมือ่ใชแลวยอมสิ้นเปลือง 

หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม และให

หมายความรวมถึงรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของลักษณะ

คงทนถาวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000.-

บาท

หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 33 ลงวันท่ี 18 

มกราคม 2553

11 สัญญาจางทุกสัญญาตองปดแสตมป ตราสารท่ีระบุไวในบัญชีทายหมวดแหงพระราชบัญญัติ

ใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 

ตองปดแสตมปบริบูรณ ตามอัตราท่ีกําหนดไว เชน 

การจางทําของ ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ

1,000 บาท แหงสินจางท่ีกําหนดไว ตองปดแสตมป

1 บาท 

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญตัิแหงประมวลรัษฎากร 

พ.ศ. 2481 มาตรา 104

12 การเรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกประจาํวัน

จากระบบ  GFMIS

   ใหเจาหนาท่ีเรียกรายงานสรุปการขอเบิกเงินจาก

Web Report    (http://gfmisreportmygtmis.com) 

(Report ID A07C)    โดยตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน

พรอมเอกสารประกอบการขอเบิกเงินท่ีไดรับการอนุมัติ

การจายเงินแลวกับรายงานดังกลาว

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 483 

ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2553
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13 เมื่อจัดซื้อจัดจางแลวตองขอเบิกเงินจากคลัง

ใหเจาหน้ีโดยเร็ว

   การซือ้ทรัพยสิน จางทําของ หรอืเชาทรัพยสิน 

ใหสวนราชการดาํเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว 

อยางชาไมเกิน 5 วันทําการนับจากวันท่ีไดตรวจรับ

ทรัพยสิน หรอืตรวจรับงานถูกตองแลว

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 24(2)

14 รับคาธรรมเนียมการสอบแลวไมนําสงเปนรายได

แผนดินแตนําฝากคลัง  กระทําไมได
   ใหนําคาธรรมเนียมการสอบแขงขันสงคลังเปน

รายไดแผนดินภายใน 30 วัน เมื่อเสร็จสิ้นการ

ดําเนินการสอบแขงขันในแตละครัง้

   หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.3/ว 36 

ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2548

   หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 62  

ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2549
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