ข้อมูล ณ วันที� 5 เม.ย. 2561

กองคลัง
ฝ่ายบัญชี
ข้อ 1. คําถาม กรมที่ดินได้แจ้งให้สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
ด้วยมือ (Manual) และกําหนดแบบสมุดบัญชีพร้อมตัวอย่างการบันทึกบัญชีให้สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย
บันทึกบัญชีด้วยมือ จํานวน 13 บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้จัดทําข้อมูลการตั้งยอด
ข้อมูลทางบัญชีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
บัญชีที่มีข้อผิดพลาด แต่ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
จากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมบัญชีกลาง พบว่า มีสํานักงานที่ดิน
หน่วยเบิกจ่ายที่มีข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีการเงิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 45 หน่วยเบิกจ่าย จากจํานวนทั้งหมด 80 หน่วยเบิกจ่าย ปัญหาและ
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ของสํานักงานที่ดินที่ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีของกรมที่ดิน
ภาพรวมไม่ถูกต้อง และรายงานการเงินของกรมที่ดินไม่ได้รับการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เกิดจากสาเหตุใด และควรมีข้อเสนอแนะนําหรือแนวทางแก้ไขให้สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายอย่างไรบ้าง
คําตอบ ปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ของสํานักงานที่ดิน มีดังนี้
1. ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อนที่ต้องค้นหาเอกสารและใช้เวลาในการตรวจสอบ อีกทั้งมีขั้นตอนในการ
ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน
2. หน่วยงานบางแห่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินจํากัด มีการโยกย้ายบ่อย หรือมีการเปลี่ยนสายงาน
ไปปฏิบัติงานในสายงานอื่น ทําให้ขาดการสอนแนะงานและการปฏิบัติงานการเงินเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะนําหรือแนวทางแก้ไข
เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและลดความเสี่ยงทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้น ควรให้สํานักงานที่ดิน
หน่วยเบิกจ่ายดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ประกอบด้วย บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากคลัง และ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงิน
ฝากธนาคารเพื่อนําส่งคลัง บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว) ตามแบบฟอร์มที่กรมที่ดินกําหนด เป็นประจําทุกเดือน ให้
แล้ ว เสร็ จภายในเดือนถัดไป และนํ า เสนอเจ้ า พนั กงานที่ดิ น จั งหวั ดลงนามและรั บรองความถู กต้อง โดยมี
รายละเอียดประกอบดังนี้
1.1 รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMIS
1.2 สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลทางบัญชี
1.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดคงเหลือ
1.4 รายละเอียดข้อมูลเงินฝากคลัง
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1.5 งบเที ย บยอดเงิ น ฝากคลั ง ตามรหั ส บั ญ ชี และชื่ อ บั ญ ชี เ งิ น ฝาก โดยให้ จั ด ทํ า รายละเอี ย ด
ประกอบ
1.5.1 รายละเอียดรายการที่ระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)
1.5.2 รายละเอียดรายการที่ระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ํา (RX ซ้ํา)
1.5.3 รายละเอียดรายการที่ระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี J0)
1.5.4 รายละเอียดรายการที่ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ํา (J0 ซ้ํา)
1.6 รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
1.7 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี
2. ติดตามเร่งรัดและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา เช่น การเกลี่ยอัตรากําลังภายในจังหวัด การพิจารณา
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว 27830 วันที่ 28 ตุลาคม 2559
เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS
ข้อ 2. คําถาม กรมบัญชีกลางได้กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 เรื่อง โดยได้กําหนดรอบการ
ประเมินผล รูปแบบการรายงานผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัด
สาขาผู้เบิก จํานวน 3 เรื่อง อะไรบ้าง และกรมที่ดินกําหนดให้สํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาผู้เบิก รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ให้อธิบายโดยละเอียด
คําตอบ
1. รายงานผลในส่ ว นที่เ กี่ ย วข้ องกับ สํ า นั กงานที่ดิ น จั งหวั ด และสํ า นั กงานที่ ดิ น จั งหวัด สาขาผู้ เ บิ ก
จํานวน 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1. ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กําหนด
เรื่องที่ 2. ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
เรื่ องที่ 3. ความรั บ ผิ ดชอบ สามารถจั ด ส่ งรายงานและแก้ไขข้ อทั กท้ ว งข้ อมู ล ทางบัญ ชี ได้ ภ ายใน
ระยะเวลากําหนด
2. รอบการประเมินผล เรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3 ให้ใช้ข้อมูลด้านบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และรายงานผลการปฏิ บัติ งานด้า นบัญ ชี ของส่ว นราชการประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดั บ หน่ ว ย
เบิกจ่าย(แบบ สรก. 60 – 1) ถึงกรมที่ดินและสํานักงานคลังจังหวัดทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่กรมที่ดินกําหนดให้สํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาผู้เบิกรายงาน
มีดังนี้
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3.1 รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืม เพื่อให้ทราบว่า ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ต้องตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่ง
ใช้ใบสําคัญ
3.1.1 รายละเอี ย ดลู ก หนี้ เงิ น ยื ม ราชการเงิ น งบประมาณ และเงิ น ยื ม ราชการเงิ น นอก
งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นรายละเอียดลูกหนี้รายตัวตามข้อ 3.1
3.2 รายงานบัญชีใบสําคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย บัญชีใบสําคัญค้างจ่าย ยอดคงเหลือ
ของบัญชีใบสําคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้ – บุคคลภายนอก ณ วันที่
30 กันยายน 25560 ต้องตรงกับใบแจ้งหนี้ใบสําคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชําระคืนแก่เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
3.2.1 รายละเอียดบัญชีใบสําคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ และบัญชี
เจ้าหนี้ – บุคคลภายนอก ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25560 เป็นรายละเอียดเจ้าหนี้รายตัวตาม
ข้อ 3.2
3.3 รายงานบั ญ ชี วั ส ดุ คงคลั ง และบั ญ ชี ครุ ภั ณฑ์ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 ต้ องตรงกั บ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3.4 รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว 27830 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ประกอบด้วย บัญชี
เงินสดในมือ บัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนําส่งคลัง บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว) ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 ตามแบบฟอร์มที่กรมที่ดินกําหนด ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลงนามและรับรอง
ความถูกต้อง
3.5 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินมัดจํารังวัด ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รายละเอียด
แสดงข้อมูลคงเหลือในมือแต่ละศูนย์ต้นทุน และสําเนาใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ณ วันที่ 30
กันยายน 2560
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0503.2/ว 6330 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ข องส่ ว นราชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 หนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ข องส่ ว นราชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง
ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ มท 0503.2/ว 27830 วั นที่ 28 ตุ ล าคม 2559 เรื่ อง การควบคุ มและตรวจสอบข้ อมู ล ทางบัญ ชี
ในระบบ GFMIS
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ข้อ 3. คําถาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับเรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
ให้อธิบายโดยแยกรายละเอียดประกอบเป็นข้อ ๆ
คําตอบ
1. เรื่องที่ 1. ความถูกต้อง
1.1 ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน ดังนี้
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้นเดือน
ของทุกเดือน ต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่จัดทําตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (หากจัดทําไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์)
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี ทุกเดือน) มีการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารครบทุกบัญชีและทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานภาครัฐ (หากจัดทําไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์)
1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30
กั น ยายน 2560 ต้ อ งตรงกั บ รายงานแสดงการเคลื่ อ นไหวเงิ น ฝากกระทรวงการคลั ง หรื อ คํ า สั่ ง งาน
ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS
1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ (1102010102) โดยมียอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้
เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ต้องตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสําคัญ และ
ให้จัดทําสรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสําคัญ โดยมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับยอดยกไปใน
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
1.1.5 บัญชีใบสําคัญค้างจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ
(2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) โดยมียอดคงเหลือของบัญชี
ใบสําคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 ต้องตรงกับใบแจ้งหนี้ใบสําคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชําระคืนแก่เจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04023.3/ว 281 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ
บัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS บทที่ 5 การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) และบัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) โดยมียอด
คงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ต้องตรงกับรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม/ทะเบียนคุม
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ทรัพย์สิน และให้จัดทําสรุปรายงานผลตรวจสอบวัสดุ/ทรัพย์สิน โดยมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับยอดยกไปใน
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
1.1.7 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพักที่มี
ยอดคงค้าง โดยมีงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีบัญชีผิดดุลและบัญชีพักไม่มียอดคงค้างใน
รายงานผิ ด ดุ ล และรายงานข้ อมู ล บั ญ ชี ที่ ต้ องไม่ มีย อดคงค้ า งโดยดุ ล บั ญ ชี ป กติ ที่ไ ด้ รั บ การยกเว้ น มี บั ญ ชี
ดังต่อไปนี้
- บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
- บัญชีรายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101)
- บัญชีรายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)
- บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
- บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง (5210010112)
1.2 ความถูกต้ อง เป็ นปัจจุบั นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
ระหว่ า งปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (แสดงวิ ธี การตรวจสอบ เช่ น การทํ า ด้ ว ย Pivot Table ตามหนั งสื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 04023.3/ว 281 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS)
หรือ การตรวจสอบด้วยฟังก์ชั่ น VLOOKUP หรื อการใช้โปรแกรม ฟังก์ ชั่น เทคนิค หรือสูตรต่ าง ๆ ตามที่
หน่วยงานเห็นสมควร เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
บัญชีดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ดังนี้
1.2.1 บั ญ ชี เ งิ น สดในมื อ (1101010101) บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารเพื่ อ นํ า ส่ ง คลั ง
(1101020601) และบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนําส่งคลัง (1101020606) โดยมีการบันทึก
ข้อมูลจัดเก็บ นําส่งหรือนําฝากเงิน เป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) การบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย นําฝาก โอน และ
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง ต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคําสั่งงาน
ZGL_RPT013 ในระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1.2.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ (1102010102) โดยมีการบันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืม ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1.1.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคารเงิน นอกงบประมาณ (1101020604) บัญ ชีใบสํา คัญค้ างจ่ าย (2102040102) บัญ ชีเจ้ าหนี้ การค้า หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) โดยมีการ
บันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. เรื่องที่ 2. ความโปร่งใส
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจําทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับ
จากวั น ที่ ส่ ง ให้ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส่ ว นภู มิ ภ าค เช่ น ลง
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Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ (หากจัดทําไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์) โดยให้เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลอง
ให้ ส่ ว นราชการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดรายการบั ญ ชี ที่สํ า คั ญ ประกอบงบทดลองประจํ า เดื อ น
กัน ยายน 2560 และให้ เ ปิด เผยสู่ สาธารณะเป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อย 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส่ งงบทดลอง
ดังกล่าวให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website
หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สําคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผล
ฯ เรื่องที่ 1.1.1 ถึง เรื่องที่ 1.1.5 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน
2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
3. เรื่องที่ 3. ความรับผิดชอบ
3.1 การจัดส่งงบทดลองให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค
การนําส่งรายงานงบทดลองประจําเดือนให้ สตง. ทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด (หากจัดทําไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์)
3.2 การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรมให้ สตง. และกรมบัญชีกลาง
การนําส่งรายงานการเงินระดับกรมประจําปีให้ สตง. และกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลา
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.3 รูปแบบรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด
รูป แบบของรายงานการเงิน ระดับ กรมประจํา ปีที่ส่งให้ สตง. ต้องตรงกับ รูป แบบรายงาน
การเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทาง
บัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
3.4 ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เท่ากับข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS
ข้อมูลในรายงานการเงินระดับกรมประจําปี ที่ส่งให้ สตง. ต้องตรงกับข้อมูลรายงานการเงิน
ระดับกรมในระบบ GFMIS
3.5 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงินตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ
สตง. ปีล่าสุด โดยมีการตอบข้อทักท้วงตามข้อสังเกตของ สตง. ปีล่าสุด ให้สตง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
3.6 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง
มีการแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง
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ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่ อง เกณฑ์ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานด้ า นบั ญ ชี ของส่ว นราชการ ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04023.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ
บัญ ชี ของส่ ว นราชการในระบบ GFMIS บทที่ 5 การตรวจสอบการบั น ทึ กรายการบั ญ ชี หนั งสื อกรมที่ ดิ น
ที่ มท 0503.2/ว 19812 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ
GFMIS และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจวิธี ปฏิ บัติ ตามเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานด้า นบั ญชี ของส่ วนราชการ ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ข้อ 4. คําถาม หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว 27277 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
กรมที่ดินได้ส่งรายละเอียดกิจกรรมย่อย ตารางความสัมพันธ์ของรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัส
กิจกรรมย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และวิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อย มาเพื่อให้สํานักงาน
ที่ดินหน่วยเบิกจ่ายใช้ในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง
และบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีกรณีจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด ประเภทเอกสาร PP ในระบบ GFMIS
ทั้งนี้ รหัสกิจกรรมย่ อยเป็น รหัสที่ ใช้บันทึ กข้อมู ลในระบบ GFMIS ได้ อย่างต่อเนื่องไปทุ กปีงบประมาณ
จึงขอให้อธิบายวิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อย ตามนัยหนังสือดังกล่าวโดยยกตัวอย่างประกอบ
คําตอบ วิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อย มีดังนี้
1. กิจกรรมย่อยที่ใช้เงินงบประมาณ
โดยปกติระบบจะใส่ค่าให้อัตโนมัติ โดยตัดรหัสกิจกรรมหลัก 9 ตัวหลัง และเพิ่มรหัสกิจกรรมย่อย
000 เช่น รหัสกิจกรรมหลัก คือ 150051100L2439 ระบบจะใส่รหัสกิจกรรมย่อยอัตโนมัติ คือ 1100
L2439000 ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งเพิ่มรหัสกิจกรรมย่อย และกรมบัญชีกลางเพิ่มรหัสกิจกรรมย่อยให้
แล้ ว ส่ ว นราชการสามารถเปลี่ ย นรหั ส กิ จ กรรมย่ อ ยจาก 000 เป็ น รหั ส กิ จ กรรมย่ อ ยของส่ ว นราชการ
ตัวอย่างเช่น รหัสกิจกรรมย่อย 112 หมายถึง บริการด้านทะเบียน เมื่อส่วนราชการทําการเบิกจ่ายหรือทําใบ
จัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการอ้างอิงรหัสกิจกรรมหลัก ให้ส่วนราชการใส่รหัสกิจกรรมย่อย คือ 1100L2439112
2. กิจกรรมย่อยที่ใช้เงินนอกงบประมาณและเงินงบกลาง
โดยปกติระบบจะใส่ค่าว่างในช่องกิจกรรมย่อย ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งเพิ่มรหัสกิจกรรมย่อยและ
กรมบัญชีกลางเพิ่มรหัสกิจกรรมย่อยให้แล้ว ส่วนราชการสามารถคีย์กิจกรรมย่อยได้ โดยรูปแบบของกิจกรรม
ย่อยคือ
AAAABBBBBNNN โดย AAAA หมายถึ ง รหั ส พื้ น ที่ BBBBB หมายถึ ง รหั ส หน่ ว ยงาน และ NNN
หมายถึง รหัสกิจกรรมย่อย ตัวอย่างเช่น รหัสกิจกรรมย่อย 112 หมายถึง กิจกรรมบริการด้านทะเบียน เมื่อ
ส่ ว นราชการทํ า การเบิ ก จ่ า ยหรื อ ทํ า ใบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ ส่ ว นราชการใส่ ร หั ส กิ จ กรรมย่ อ ย คื อ
100015005112
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กรณีที่บันทึกรหัสกิจกรรมย่อยผิด หรือไม่ได้ระบุรหัสกิจกรรมย่อย สามารถบันทึกปรับปรุงกิจกรรม
ย่อยได้ โดยใช้คําสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบฟอร์ม บช. 01 ประเภทเอกสาร JV โดย
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุรหัสกิจกรรมย่อยที่ถูกต้อง เพื่อบันทึกค่าเข้าระบบใหม่)
เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุรหัสกิจกรรมย่อยที่เคยบันทึกผิด เพื่อหักล้างค่าเดิมที่เคยบันทึกไว้ผิด)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว 27277 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ในส่วนที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดให้ส่วนราชการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
ข้อ 5. การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย
คําถาม การจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษในกรณี ที่ ข้ า ราชการถึ ง แก่ ค วามตาย ให้ คิ ด คํ า นวณจากเงิ น
ประเภทใด จํานวนเท่าใด
คําตอบ การจ่ายเงินช่วยพิเศษฯ ให้จ่ายจํานวนสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํามีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย และหากมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าวิชา เงินประจําตําแหน่งที่
ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทําผิด
ให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเป็นเงินช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าด้วย
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด 4 มาตรา 23
ข้อ 6. การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
คําถาม การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ข้าราชการที่ลาป่วยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ใน
ปีงบประมาณหนึ่งจํานวนกี่วัน
คําตอบ ไม่เกินหกสิบวันทําการ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวันทําการ
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด 5 มาตรา 27
ข้อ 7. การจ่ายเงินเดือน
คําถาม กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรหรือหนีราชการ ต้องละทิ้งตั้งแต่กี่วัน จึงจะดําเนินการสั่งไม่ให้จ่ายเงินเดือน และหน่วยงาน ต้น
สังกัดต้องปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นระยะเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย และหน่วยงานต้นสังกัดต้องปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0502.5/ว 3515
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการกรมที่ดิน ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕..หมวด 2 มาตรา 16 และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0502.5/ว 3515 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2553
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ข้อ 8. เหตุและสิทธิการเป็นสมาชิก กบข.
คําถาม การเป็นสมาชิก กบข. จะทําให้ไม่มีสิทธิได้รับบํานาญจริงหรือไม่
คําตอบ ปัจจุบันสมาชิก กบข. ยังมีสิทธิรับบํานาญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุราชการของสมาชิก เมื่อออก
จากราชการ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 48 ระบุว่า
“สมาชิกตามมาตรา 36 ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิรับเงินบํานาญ เงินประเดิม
เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่จะเลือกรับบําเหน็จแทน”
ที่มาของคําตอบ คู่มือพันธมิตรตัวแทน กบข.
ข้อ 9. เหตุและสิทธิการเป็นสมาชิก กบข.
คําถาม กรณีสมาชิกลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ จะได้รับเงินอะไรจาก กบข.
คําตอบ กรณีสมาชิกลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ จะได้รับเงินจาก กบข. ตามสิทธิ ดังนี้
1. กรณีมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ ได้รับเงินประเดิม (ถ้ามี) เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ
เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวจาก กบข.
2. กรณี มีสิ ทธิ รั บ บํ า เหน็ จ หรื อไม่ มีสิ ทธิ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญ ได้ รั บ เงิ น สะสม เงิ น สมทบ
เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวจาก กบข.
ที่มาของคําตอบ คู่มือพันธมิตรตัวแทน กบข.
ข้อ 10. คําถาม กรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนเงินที่แสดงไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่งร่วมกันบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับ
ได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
การเงินผู้นําส่ง แล้วนําเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบทันทีเพื่อพิจารราสั่งการต่อไป
ที่ ม าของคํ า ตอบ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ. 2551 ข้อ 91
ข้อ 11. คําถาม การควบคุมยอดเงินฝากธนาคารของสํานักงานที่ดินสาขา
คําตอบ 1. ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกับใบนําฝากเงินหรือ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร (กรณีจัดทํา)
2. เมื่อสิ้นเดือน ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกับรายงาน
แจ้งยอดบัญชีของธนาคารว่าถูกต้องตรงกัน
ที่มาของคําตอบ ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
ข้อ 12. คําถาม การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของสํานักงานที่ดินประจําวันดําเนินการเช่นไร
คําตอบ 1. หลังจากปิดบัญชีประจําวันแล้ว ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสั่งงบ
ยอดเงินหลังใบสั่งในวันทําการนั้น และให้หัวหน้างานการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีงบยอดเงินหลัง
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ใบเสร็จรับเงินในวันทําการนั้น แล้วแจ้งยอดแก่หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน อําเภอ
หรือกิ่งอําเภอแล้วแต่กรณี
2.ให้หัวหน้าฝ่ายอํานวยการหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอหรือกิ่งอําเภอตรวจสอบ
ยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินว่าตรงกันหรือไม่เพียงใด ถ้าไม่ตรงกันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและ
งบยอดเงินใหม่ หากตรงกันให้นําเสนอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจํากิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณีเพื่อทราบ
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการใช้ใบสั่งการรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษี
อากร พ.ศ.2543 ข้อ 12 และ ข้อ 13
ข้อ 13. คําถาม การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทํารายงานการเงิน ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีบัญชี มีรายการ
ใดบ้าง
คําตอบ 1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
3. รายได้ค้างรับ
4. รายได้รับล่วงหน้า
5. รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง
6. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7. ค่าเสื่อมราคา
8. วัสดุคงคลัง
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
ข้อ 14. คําถาม งบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
คําตอบ 1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
4. งบกระแสเงินสด
5. รายงานเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรและจํานวนเงินที่ใช้จริง ซึ่งอาจจะ
แสดงเป็นรายงานแยกต่างหากหรือแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และข้อมูล
ที่ให้คําอธิบายอื่น
ที่มาของคําตอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
ข้อ 15. คําถาม การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
คําตอบ นําใบเสร็จรับเงินฉบับแรกและฉบับที่ 2 มาติดรวมกับ ฉบับที่ 3 (ฉบับติดต้นขั้ว) โดยให้
สามารถตรวจสอบได้ แล้วขีดฆ่ายกเลิกพร้อมกันทั้ง 3 ฉบับ ระบุสาเหตุที่ยกเลิก และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่กํากับไว้ แล้วเสนอเจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
แล้วแต่กรณีลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานในวันเดียวกัน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการใช้ใบสั่งการรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษี
อากร พ.ศ.2543 ข้อ 11 และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับเงิน สําหรับสํานักงานที่ดินที่ใช้ใบเสร็จรับเงิน
พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ข้อ 10
ข้อ 16. คําถาม การนําส่งเงินรายได้แผ่นดินสลับประเภท
คําตอบ ให้หักจ่ายจากรายรับที่จะได้รับในประเภทเดียวกันกับที่ได้นําเงินส่งคลังไปแล้ว เพื่อนําส่งให้
ถูกต้องในคราวต่อไป
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ
พ.ศ. 2550
ข้อ 17. คําถาม ใบสําคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมีรายการใดบ้าง
คําตอบ 1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ
พ.ศ. 2520 ข้ อ 22และ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ. 2551 ข้อ 41

12

งานรับจ่ายเงินงบประมาณ ฝ่ายการเงิน
ข้อ ๑8. คําถาม : ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบํานาญ ที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้อื่น
เป็นผู้รับเงินแทนได้หรือไม่ และใช้ใบมอบแบบใด
คําตอบ : มอบให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ที่ ม าของคํ า ตอบ : ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๖
ข้อ 19. คําถาม : หากบุคคลนอกจากข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบํานาญ ที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วย
ตนเอง จะมอบให้บุคคลอื่นมารับเงินแทน จะต้องทําอย่างไร
คําตอบ : จะต้องทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทน
ที่ ม าของคํ า ตอบ : ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๖ วรรคสอง
ข้อ 20. คําถาม : หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก หากมีการแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีใด
คําตอบ : วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ 21. คําถาม : การรับชําระเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณให้รับเป็นเงินสด หากจะรับเงิน
เป็นเช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้หรือไม่
คําตอบ : ได้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๗๓
ข้อ 22. คําถาม : การรับชําระเงินเป็นเช็ค ในกรุงเทพมหานคร ต้องสั่งจ่ายเช็คอย่างไร
คําตอบ : กระทรวงการคลัง
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อ ๙ (๓.๑)
ข้อ 23. คําถาม : เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนําส่งคืนคลังภายใน
เวลาใด
คําตอบ : ภายในสิบห้าวันทําการ นับจากวันรับเงินจากคลัง
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๙๕
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ข้อ 24. คําถาม : ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ให้นําส่งคืนคลังภายในเวลาใด
คําตอบ : ภายในสิบห้าวันทําการ นับจากวันที่ได้รับคืน
ที่ ม าของคํ า ตอบ : ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙๕ วรรคสอง
ข้อ 25. คําถาม : การนําเงินส่งคลัง ถ้านําส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี ให้ส่วนราชการนําส่งเป็นเงินประเภทใด
คําตอบ : เงินเบิกเกินส่งคืน
ที่ ม าของคํ า ตอบ : ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙๖
ข้อ 26. คําถาม : การรับเงินเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน ให้นําส่งหรือนําฝากอย่างไร
คําตอบ : ให้นําส่งหรือนําฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
ที่ ม าของคํ า ตอบ : ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙๗ (๑)
ข้อ 27. คําถาม : ข้าราชการและลูกจ้างประจําได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ มีสิทธิยืมเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้มีอะไรบ้าง
คําตอบ : ยืมเงินได้ในหมวดดังนี้
1. ค่าจ้างชั่วคราว สําหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายเป็นประจําแต่จําเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวัน
หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3. ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
4. งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของบุตร หรือเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจํา
แต่จําเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (1) (2) หรือ (3)
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ข้อ 58
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ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ข้อ 28. คําถาม กรมที่ดินมีคําสั่งให้ข้าราชการทางส่วนกลางไปปฏิบัติราชการตามโครงการเร่งรัดงานรังวัด
ที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
หรือไม่
คําตอบ ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านต้องครบองค์ประกอบตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดว่า ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ประจําสํานักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูง
ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
(๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบหลักที่จะทําให้เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ก็คือ
๑. ได้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า หรื อ ลั ก ษณะประจํ า ในสํ า นั ก งานแห่ ง ใหม่
ซึ่งนอกจากคําสั่งย้ายแล้ว ยังรวมถึงไปรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน ไปปฏิบัติราชการหรือ
ช่ ว ยราชการเป็ น การประจํ า ต่ า งสํ า นั กงานที่ ไม่ มีกํ า หนดระยะเวลา หรื อมี กํา หนดระยะเวลาตั้ งแต่ ห นึ่ งปี
ขึ้นไปด้วย
๒. ไปปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า สํ า นั ก งานในต่ า งท้ อ งที่ คํ า ว่ า “ท้ อ งที่ ” หมายความว่ า
กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิ่งอําเภอ ดังนั้น สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาต่าง ๆ ถือเป็นท้องที่เดียวกัน
แต่สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา อยู่คนละอําเภอ ถือว่าต่างท้องที่
หากเข้าองค์ประกอบ ๒ ข้อนี้ และไม่เข้าข้อยกเว้น (๑) – (๓) ก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ดังนั้น ในกรณีของข้าราชการสํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดินมีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการสํานักงานต่างท้องที่ มีกําหนดระยะเวลาเกินหนึ่งปี ทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ ไม่มีบ้านของ
ตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นั้น และไม่ได้เกิดจากคําร้องขอของตนเอง ก็เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ข้อ 29. คําถาม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และใช้สิทธิเบิก
โดยการนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านในเขตท้องที่อําเภอเมือง มาเป็นหลักฐานการเบิก ต่อมา
จั ง หวั ด มี คํ า สั่ ง ให้ ไ ปรั ก ษาการในตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขา ซึ่ ง ในสาขานั้ น มี บ้ า นพั ก
เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั งหวั ด สาขา หั วหน้ า ฝ่ า ยอํ า นวยการผู้ นั้ น จะขอใช้ สิทธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นโดยการนํ า
หลั กฐานการผ่ อนชํ า ระเงิ น กู้ เ พื่ อซื้ อ บ้ า นในเขตท้ องที่ อํ า เภอเมื อง มาเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นตามมาตรา ๑๘
ได้หรือไม่
คําตอบ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กําหนดว่า ข้าราชการซึ่งได้ใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตน มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือ
ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้
การใช้สิทธิตามมาตรา ๑๘ ลําดับแรกที่ต้องคํานึงถึงคือ มีสิทธิหรือเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามมาตรา ๗ และไม่เข้าข้อยกเว้น (๑) – (๓) ที่จะทําให้ไม่เกิดสิทธิ หรือไม่ ต่อไปพิจารณาว่าได้เคยใช้สิทธิตาม
มาตรา ๑๗ ในท้องที่เดิมหรือไม่
กรณีของหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หากได้รับคําสั่งให้เดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง จะถือ
ว่ า ไปปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ต้ อ งมี ร ะยะเวลาเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี หรื อ ไม่ ได้ กํ า หนดระยะเวลาที่ แ น่ น อน ส่ ว น
สํานักงานในต่างท้องที่ “ท้องที่” สํานักงานที่ดินจังหวัด และสาขา อยู่ต่างอําเภอ ถือว่า ต่างท้องที่
ต่อไปพิจารณาข้อยกเว้นที่จะทําให้ไม่เกิดสิทธิ
(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
(๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
จากข้ อเท็ จ จริ งมี บ้ า นพั กประจํ า ตํ า แหน่ งเจ้า พนั กงานที่ ดิ น จั งหวั ดสาขา พิ จ ารณาได้ ว่ า
ผู้มีอํา นาจจั ด ที่ พักอาศั ย ได้ จั ด ที่ พักของทางราชการให้ และจะต้ องเข้ า พักอาศั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ มีสิทธิ ได้ รั บ
ค่าเช่าบ้า นหรือไม่ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีปฏิ บัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๑) หากข้าราชการผู้นั้นไม่เข้าพักให้ถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัย และย่อมไม่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ (๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๓ (๖)
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๗ , ๑๗, ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๑
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ข้อ ๓0. คําถาม กรมที่ดินมีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี มาช่วยราชการเป็นการประจํา
ทางศูนย์ดํารงธรรมกรมที่ดิน โดยไม่มีกําหนดระยะเวลา ทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ ไม่มีบ้านของตนเอง
หรื อคู่ สมรสในเขตท้ องที่ กรุ งเทพมหานคร และการมาช่วยราชการไม่ไ ด้เ กิ ดจากคํ าร้ องขอของตนเอง
ข้าราชการดังกล่าวยื่นคําขอรับค่าเช่าบ้าน มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
คํา ตอบ ข้าราชการกรมที่ดิ น ที่ได้ รับ คําสั่ งให้ไปช่ว ยราชการหรือไปปฏิบั ติหน้ าที่ เป็น การประจํ า
สํานักงานในต่างท้องที่ และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิธีปฏิบัติในการยื่นคําขอรับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ (๒)
และข้อ ๑๖ คือ
ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยื่นแบบ ๖๐๐๕ ฉบับใหม่ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) โอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน
(๒) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่โดยไม่เปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน
(๓) เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ข้อ ๑๖ การรับรองสิทธิ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกของข้าราชการตามข้อ ๑๕ (๒) ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้บุคคลตามข้อ ๘ ประจําสํานักงานที่ผู้ใช้สิทธิไปปฏิบัติราชการเป็นผู้รับรองสิทธิ ใน
แบบ ๖๐๐๕
(๒) ให้บุ คคลตามข้อ ๑๐ ประจํ าสํา นักงานที่เ บิกเงินเดือนของผู้ใช้สิ ทธิเ ป็นผู้ ที่มีอํานาจ
อนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
(๓) ให้บุคคลตามข้อ ๑๐ ประจําสํานักงานที่ผู้ใช้สิทธิไปปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๙
กรณีของข้าราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ไปช่วยราชการเป็นการประจําที่กรมที่ดิน
เป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ (๒) ให้ยื่นแบบ ๖๐๐๕ รายงานข้อมูลข้าราชการ และเอกสารประกอบ
ต่อผู้รับรองสิทธิ ที่ศูนย์ดํารงธรรมกรมที่ดิน ผู้มีอํานาจรับรองสิทธิลงนามรับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕ และใน
รายงานข้อมูลข้าราชการ และให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้านของศูนย์ดํารงธรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรายงาน เสร็จแล้วส่งเรื่องทั้งหมดให้กองคลังตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพื่อ
ส่งให้จังหวัดชลบุรีเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ ตามระเบียบ
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
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ข้อ 31. คํ า ถาม เบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นโดยการนํ า หลั กฐานการผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้ เ พื่ อ ซื้ อบ้ า นมาเป็ น หลั กฐาน
การเบิก ราคาขาย และราคาจํานอง ไม่เท่ากัน ให้เบิกได้ภายในวงเงินใด
คําตอบ มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ที่ค้างชําระอยู่ใน
ท้ องที่ ที่ไปประจํ า สํ า นั กงานใหม่ เพื่ อใช้ เ ป็ น ที่ อยู่ อาศั ย และได้ อ าศั ย อยู่ จ ริ งในบ้ า นนั้ น ให้ ข้า ราชการผู้ นั้ น
มีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกิน
จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๕) หากเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้า ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้ อ ๗ วรรคสอง ในกรณี การยื่ น หลั กฐานที่เ ป็ น สั ญ ญาเงิ น กู้ เ พื่ อชํ า ระราคาบ้ า น
ต้ อ งแนบสั ญ ญาซื้ อ ขายบ้ า น สั ญ ญาซื้ อขายบ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น หรื อ สั ญ ญาจ้ า งปลู ก สร้ า งบ้ า น แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นหลักฐานประกอบด้วย และหากวงเงินในสัญญาดังกล่าวต่ํากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการผู้ใช้สิทธิต้องยื่น
หลั กฐานที่ ส ถาบั น การเงิ น รั บรองว่ า หากมีการกู้ เงิ น ตามวงเงิน ในสั ญญาดั งกล่ า ว จะต้ องมีการผ่ อนชํ า ระ
รายเดือนเป็นจํานวนเท่าใด
เนื่องจากวงเงิ นกู้ที่สู งกว่า ราคาขาย การผ่อนชําระรายเดือนจะสูงตามไปด้ว ยแต่อาจสู ง
ไม่เกินกว่าอัตราค่าเช่าบ้านที่ข้าราชการมีสิทธิเบิก จึงทําให้อนุมัติให้เบิกได้ตามสิทธิ แต่เมื่อธนาคารมีหนังสือ
รับรองการผ่อนชําระรายเดือนอาจต่ํากว่าสิทธิเบิก ทําให้ต้องมีการเรียกคืนเงินที่เบิกไปแล้ว
ที่มาของคํา ตอบ มาตรา ๑๗ พระราชกฤษฎีกาค่า เช่า บ้านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗
ข้อ 32. คําถาม การเบิกค่าเช่าบ้านโดยการนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านมาเป็นหลักฐาน
การเบิก ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกได้ซื้อและจํานองบ้านร่วมกับคู่สมรส หรือบุคคลอื่น จะมีการเบิกได้อย่างไร
คําตอบ มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ใน
ท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ
นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจํานวนเงิน
ที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคา
บ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
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(๒) หากเช่ า ซื้ อ หรื อ กู้ เ งิ น เพื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นร่ ว มกั น บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ คู่ ส มรส และมี
กรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์
สําหรับบ้านหลังดังกล่าว
ดั งนั้ น ในส่ ว นที่ ไ ด้ ซื้ อและจํ า นองบ้ า นร่ ว มกั บ คู่ ส มรส ไม่ ต้ องแบ่ ง สั ด ส่ ว น ประกอบกั บ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒๑ หากปรากฏชื่อคู่สมรสแต่เพียงฝ่ายเดียวในสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้าน สัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน โฉนดที่ดิน หรือหลักฐานการชําระเงิน ให้ข้าราชการนําหลักฐาน
ดังกล่าวมาประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน แต่สิ่งที่ต้อง
พึงระวังคือ ต้องเป็นการเช่า เช่าซื้อ ผ่อนชําระเพื่อซื้อ ในระหว่างสมรส เท่านั้น
ที่มาของคํา ตอบ มาตรา ๑๗ พระราชกฤษฎีกาค่า เช่า บ้านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๑

บําเหน็จบํานาญ
ข้อ 33. คําถาม ขอคําอธิบายโดยย่อถึงสิทธิที่ข้าราชการจะได้รับบําเหน็จบํานาญปกติ
คําตอบ บําเหน็จบํานาญมี ๓ ประเภท คือ
๑. บําเหน็จบํานาญปกติ
๒. บํานาญพิเศษ
๓. บําเหน็จตกทอด
บําเหน็จบํานาญปกติ มี ๔ เหตุ คือ
๑. เหตุทดแทน
๒. เหตุทุพพลภาพ
๓. เหตุสูงอายุ
๔. เหตุรับราชการนาน (ไม่เป็นสมาชิก กบข. หรือมาตรา ๔๘ (สมาชิก กบข.)
ผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติ ต้องเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. เหตุทดแทน ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจําการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่ง หรือ
ซึ่ ง มี คํ า สั่ ง ให้ อ อกโดยไม่ มี ค วามผิ ด เช่ น เจ็ บ ป่ ว ยไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของตนได้ โ ดยสม่ํ า เสมอ
ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ
๒. เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการต่อไปได้
๓. เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเมื่อมี
อายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์
๔. เหตุรับราชการนาน (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือตามมาตรา ๔๘ (เป็นสมาชิก กบข.)
ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ ๒๕ ปี (๒๔ปี ๖เดือน)
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ผู้ที่พ้นจากราชการด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ
ถ้ามีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่ ๑๐ ปี (๙ ปี ๖ เดือน) มีสิทธิได้รับ
บํานาญ หรือจะเลือกขอรับบําเหน็จก็ได้
ถ้ามีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่ ๑ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี (๙ ปี
๖ เดือน) มีสิทธิได้รับเฉพาะบําเหน็จเท่านั้น
นอกจากนี้ ในกรณีผู้ที่มีเวลาราชการครบ ๑๐ ปี (๙ ปี ๖ เดือน) แต่ไม่ถึง ๒๕ ปี (๒๔ ปี
๖ เดือน) ประสงค์จะลาออกจากราชการ และไม่เข้าเกณฑ์ ๔ เหตุดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตาม
มาตรา ๑๗ (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือตามมาตรา ๔๗ (เป็นสมาชิก กบข.)
ผู้ที่ถูกลงโทษปลดออกจากราชการหลังวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๓๕ มีสิ ทธิ ได้ รับ บํ า เหน็ จ
บํานาญ
การนับเวลาราชการ เริ่มนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ
การนั บ เวลาทวี คู ณ คื อ เวลาที่ กฎหมายให้ นั บ เพิ่ มอี ก ๑ เท่ า ของเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
แบ่งเป็นเวลาทํ าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และเวลาทวีคูณปฏิ บัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎ
อัยการศึก
การตัดเวลาราชการ ตัดเวลาที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเหตุใด ๆ เช่น ป่วย ลา ขาด ฯลฯ
ที่มาของคํ า ตอบ พระราชบั ญ ญัติ บํ าเหน็ จบํ า นาญข้า ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ ไขเพิ่มเติ ม
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 34. คําถาม การคํานวณบําเหน็จบํานาญ
คําตอบ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๒๙ เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับแต่จํานวนปี เศษของปีถ้าถึง
ครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี
การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สําหรับเดือนหรือวัน ให้นับคํานวณตามวิธีการจ่าย
เงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สําหรับจํานวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะ ให้นับสามสิบวันเป็น
หนึ่งเดือน
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จํานวนปีเวลาราชการ
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จํานวนปีเวลาราชการ
๕๐
บํานาญปกติให้จํากัดจํานวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย (ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๙)
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ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๖๖ การนั บ เวลาราชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด สิ ทธิ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญ ให้ นั บ จํ า นวนปี
เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี ให้นับเป็นหนึ่งปี
การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณจํานวนบําเหน็จบํานาญ ให้นับจํานวนปีรวมทั้งเศษของปี
ด้วยการนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้คํานวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี
สําหรับจํานวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จํานวนปีเวลาราชการ
บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x จํานวนปีเวลาราชการ
๕๐
บํานาญปกติต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย
ตัวอย่างการนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิ (ตามความหมายในมาตรา ๖๖)
 มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ๒๔ ปี ๖ เดือน เกิดสิทธิบํานาญ มาตรา ๔๘
 มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ๙ ปี ๖ เดือน เกิดสิทธิรับบําเหน็จ มาตรา ๔๗
ตัวอย่างการนับเวลาราชการเพื่อคํานวณ (ตามความหมายในมาตรา ๖๖)
 มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ๒๔ปี ๖เดือน นับเวลาเพื่อคํานวณได้๒๔.๕๐ปี
 มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ๙ ปี ๖ เดือน นับเวลาเพื่อคํานวณได้ ๙.๕๐ ปี
ที่มาของคํ า ตอบ พระราชบั ญ ญัติ บํ าเหน็ จบํ า นาญข้า ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ ไขเพิ่มเติ ม
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 35. คําถาม ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง จะขอรับบํานาญได้หรือไม่
คําตอบ ข้าราชการที่จะขอรับบําเหน็จบํานาญ แต่มีกรณีต้องหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรง หรือมี
กรณีถูกฟ้องคดีอาญา กระทรวงการคลังได้กําหนดวิธีปฏิบัติ สรุปดังนี้
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีกรณี
ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา อันมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับ
ราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมีกรณีถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว หรือมีกรณีที่อาจถูกดําเนินการทางวินัยได้ตามกฎหมายเฉพาะอื่นใด และออก
จากราชการ โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ทํ าประกัน ในการขอรับบําเหน็จบํานาญ และทําประกัน
ในการขอใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด
 การประกั น ด้ ว ยบุ ค คลจะต้ อ งทํ า สั ญ ญาค้ํ า ประกั น ภายในวงเงิ น บํ า เหน็ จ ปกติ ที่ ข้ า ราชการหรื อ
ลูกจ้างประจําจะได้รับ แต่ในกรณีขอรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน ให้ทําสัญญาค้ําประกันภายในวงเงิน
บํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําจะได้รับภายในระยะเวลา ๓ ปี และทําสัญญาค้ํา
ประกันการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ภายในระยะเวลา ๓ ปี

21
 การประกันด้วยทรัพย์สิน กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้คํานวณตามราคาประเมินการเสียภาษีของทาง
ราชการ หรือเป็นหลักทรัพย์อื่น เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร จะต้องมีราคาไม่ต่ํากว่าวงเงินค้ําประกันเช่นเดียวกับ
บุคคล
 ภายในระยะเวลา ๓ เดือนก่อนครบกําหนด ๓ ปีนับแต่วันทําสัญญา หากการดําเนินการทางวินัยยังไม่
ถึงที่สุดให้ดําเนินการทําประกันต่อไปอีกเพื่อที่จะได้รับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนต่อเนื่องต่อไปได้
แต่จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบํานาญ ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
และวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ที่มาของคําตอบ
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่
ถึงที่สุด
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ําประกัน (แบบ คปก.) แนบท้าย
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ข้อ 36 คําถาม มีข่าวเผยแพร่หลายช่วงว่า กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ผู้รับบํานาญมีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ดํารงชีพ จํานวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
คําตอบ บําเหน็จดํารงชีพ คือ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญเพื่อช่วยเหลือให้สามารถดํารงชีพอย่าง
เหมาะสมและพอเพี ย งกั บ เศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น จ่ า ยในอั ต รา ๑๕ เท่ า ของบํ า นาญรายเดื อน แต่ ไ ม่ เ กิ น
๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่มีการกําหนดเป็น ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด
เงินบําเหน็จดํารงชีพที่ได้รับจะนําไปหักออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคล
ที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาไว้
การคํานวณไม่ให้นํา ช.ค.บ./ช.ร.บ. มารวมคํานวณ
กรณีผู้รับบํานาญที่มีอายุต่ํากว่า ๖๕ ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพในอัตรา ๑๕ เท่าของ
บํานาญ แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีผู้รับบํานาญมีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพในอัตรา ๑๕ เท่า
ของบํ า นาญ ได้ ไม่ เกิ น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (หากเคยรั บไปแล้ ว ก่ อนอายุ ครบ ๖๕ ปี ให้นํ า บํ า เหน็จ ดํ า รงชี พ
ครั้งแรกมาหักออก)
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ที่มาของคําตอบ มาตรา ๔๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงกํ า หนดอั ต ราและวิ ธี ก ารรั บ บํ า เหน็ จ ดํ า รงชี พ พ.ศ. ๒๕๔๖, (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ 37. คําถาม เมื่อข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญ ตาย บําเหน็จตกทอดจะตกเป็นของผู้ใด
คําตอบ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘
และมาตรา ๔๙ กําหนดให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณี ที่ไม่ มีทายาทในอนุ มาตราใด หรื อทายาทนั้ น ได้ ต ายไปเสี ย ก่ อนให้ แบ่ งเงิ น
ดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดง
เจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ท ายาทและบุ ค คลซึ่ ง ผู้ ต ายได้ แ สดงเจตนาไว้ ต ามวรรคสามหรื อ
บุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
บําเหน็จตกทอดจึงตกแก่ทายาทตาม (๑) - (๓) ก่อน ไม่มีทายาททั้งสามข้อจึงจะ
พิจารณาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามแบบที่ได้แสดงเจตนาไว้
ที่มาของคํ า ตอบ พระราชบั ญญั ติ บํา เหน็ จ บํา นาญข้า ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
ข้อ 38. คําถาม ผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย ได้รับเงินช่วยพิเศษ หรือไม่
คําตอบ ผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวนเท่ากับบํานาญรวมกับเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ถ้ามี) สามเดือน แก่บุคคลซึ่งผู้รับบํานาญผู้ตายแสดงเจตนาโดยทําเป็นหนังสือ
ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ถ้ามิได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลที่แสดง
เจตนาไว้ตายก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับ ดังนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
หากบุคคลในลําดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ และถ้าผู้
มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในลําดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ
การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทําภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔, ๒๕ และมาตรา ๔๒
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สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ข้อ 39. คํ า ถาม ข้ า ราชการที่ เ กษี ย ณอายุ อยู่ ร ะหว่ า งรอคํ า สั่ งเป็ น ผู้ รั บ บํ า นาญจะเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก าร
ค่ารักษาพยาบาลอย่างไร
คําตอบ การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระหว่างรอรับบํานาญ ข้าราชการที่เกษียณอายุ
และอยู่ระหว่างรอคําสั่งเป็นผู้รับบํานาญ หากข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย และเข้ารักษาใน
สถานพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ให้ข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวจ่ายเงินค่ารักษาดังกล่าว
ไปก่อน และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เมื่อมีคําสั่งเป็นผู้รับบํานาญ (ยื่นคําขอรับบํานาญที่ส่วนราชการสังกัดสุดท้าย
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบเสนอผู้ มี อํ า นาจลงนาม ส่ ง คํ า ขอทางระบบบํ า เหน็ จ บํ า นาญให้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย เจ้าหน้าที่ขอเบิกจ่าย) สามารถนําใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไปยื่นเบิกเพื่อ
ขอรับเงินได้ ณ ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ อนึ่ง ข้าราชการที่ยื่นขอรับบําเหน็จ หรือลูกจ้างประจําที่ยื่นขอรับ
บําเหน็จหรือบําเหน็จรายเดือน ไม่มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
ความหมายของ “ผู้มีสิทธิ”
ข้อ 40. คําถาม บุตรบุญธรรม และบิดาที่จดทะเบียนหย่ากับมารดาของข้าราชการผู้มีสิทธิ สามารถใช้
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
คําตอบ บุตรของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสามารถนําค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้ หมายถึง
บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล แต่ไม่รวมถึง บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
บิดาของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสามารถนําค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้นั้นจะต้อง
เป็ น บิ ด าโดยสายเลื อ ดและเป็ น บิ ด าชอบด้ ว ยกฎหมาย ทั้ งนี้ ก ารพิ จ ารณาถึ ง ความชอบด้ ว ยกฎหมายนั้ น
จะพิจารณาได้ คือ บิดาจะต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้มีสิทธิ หรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ
คําพิพากษาของศาลว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาที่จดทะเบียนหย่ากับมารดา
ก็ยังเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย จนกว่าบิดาจะเสียชีวิตหรือผู้มีสิทธิหมดสิทธิ
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔
ความหมายของ “บุคคลในครอบครัว”
ข้อ 41. คํ า ถาม การใช้ สิทธิ เ บิ ก เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บบุ ต ร กรณี ผู้ มีสิทธิ มีคู่ สมรสเป็ น ผู้ มีสิท ธิ
เช่นเดียวกัน
คําตอบ ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรทุกคนแต่เพียง
ฝ่ายเดียว โดยผู้ใช้สิทธิต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแต่
เพียงฝ่ายเดียว
ถ้าคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือต่างส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือมีการเปลี่ยนส่วน
ราชการภายหลั ง จากที่ มีก ารใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น ค่ า รั กษาพยาบาลไปแล้ ว คู่ ส มรสฝ่ า ยที่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ สิ ทธิ เ บิ กเงิ น
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ค่ารักษาพยาบาลต้องขอให้ส่วนราชการของตนแจ้งการใช้สิทธิให้ส่วนราชการของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
แล้วแต่กรณี และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และให้นํามาใช้แก่กรณีการหย่าโดยอนุโลม
ที่มาของคํ า ตอบ หลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ า ด้ว ยวิ ธีการเบิ กจ่า ยเงิ น สวัส ดิ การเกี่ย วกับ การ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕
ข้อ 42. คําถาม หากนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ หรือนายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญของหน่วยงาน
ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนสถานะเป็น “สมบูรณ์” แล้ว แต่เมื่อไปตรวจสอบข้อมูลที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแจ้งว่า ไม่มีสิทธิ เป็นเพราะเหตุใด
คําตอบ เนื่ อ งจากกรมบั ญ ชี กลาง มี การตั ด รอบการส่ ง ข้ อ มู ล บุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ ส ถานพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิ ๒ รอบต่อเดือน คือ ทุก ๆ ๑๕ วัน ประมาณวันที่ ๔ และ ๑๘ ของเดือน ดังนั้น นายทะเบียนฯ
ต้น สั งกั ด จะต้ องปรั บ ปรุ งข้ อมู ล รอบแรกก่ อนวัน ที่ ๑๕ แล้ว สิ ทธิจ ะขี้ นในวั นที่ ๑๘ และรอบที่ ๒ จะต้ อง
ปรับปรุงก่อนวันที่ ๓๐ สิทธิจะขี้นในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป
ที่มาของคําตอบ ขั้นตอนการบันทึกการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ส่งพร้อมหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๙๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
ข้อ 43. คําถาม ลูกจ้างประจําหญิงเกษียณอายุราชการในปีนี้ หากสามีเป็นผู้รับบํานาญ อยากทราบว่า
ภายหลังจากเกษียณอายุแล้ว จะสามารถอาศัยสิทธิสามีในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
คําตอบ กรณีดังกล่าว ลู กจ้างรายนี้ หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว สามารถอาศัยสิทธิเบิกค่ า
รักษาพยาบาลจ่ายตรงได้ในฐานะของคู่สมรสของสามี โดยสามีจะต้องติดต่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของ
ส่วนราชการต้นสังกัดให้จัดทําฐานข้อมูลจ่ายตรงให้กับภรรยา ซึ่งจะต้องเปลี่ยนอาชีพเดิมในฐานข้อมูลจาก
ลู กจ้ า งประจํ า เป็ น “ไม่ ทํา งาน” หรื ออาชี พอื่ น ๆ จากนั้ น จะสามารถใช้ สิ ท ธิ จ่ า ยตรงได้ ต ามรอบในการ
ประมวลผล คือ ทุกวันที่ ๑๘ และ ๔ ของเดือน
ข้อ 44. คําถาม ผู้รับบํานาญ มีความประสงค์ขอเพิ่มให้คู่สมรสของตนเองซึ่งเดิมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตน
คําตอบ กรณีดังกล่าว ผู้รับบํานาญยื่นความประสงค์ขอเพิ่มฐานข้อมูลคู่สมรสกับส่วนราชการผู้เบิก
บํานาญ พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าคู่สมรสออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จ
บํานาญจะเปลี่ยนแปลงฐานข้ อมูล ให้ โดยการเปลี่ ยนอาชี พเดิ มในฐานข้อมูลจากพนักงานรัฐวิ สาหกิจ เป็ น
“ไม่ทํางาน” หรืออาชีพอื่น ๆ จากนั้นจะสามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้ตามรอบ ในการประมวลผล คือ ทุกวันที่ ๑๘
และ ๔ ของเดือน เช่นกัน แต่หากเดิมคู่สมรสมีสิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคมจะสามารถใช้ต่อได้อีก ๖ เดือน
หลังออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสิทธิประกันสังคมจะตัดโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ในกรณีที่ยังมีสิทธิ
ประกันสังคมอยู่ถึงแม้นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลแล้ว ก็ต้องรอสิทธิ
ประกันสังคมตัดก่อน จึงจะไปทําสิทธิจ่ายตรงได้ ตามรอบในการประมวลผลของกรมบัญชีกลางเช่นกัน
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๙๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
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ข้อ 45. คําถาม ข้ า ราชการกรมที่ ดิ น ถู ก พั ก ราชการ หรื อให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อนเนื่ องจากถู ก ตั้ ง
กรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ได้รับเงินเดือน หากตนเองหรือบุคคลในครอบครัว
เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล จะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
คําตอบ กรณีดังกล่าว หากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย ระหว่างที่ผู้มีสิทธิถูกสั่งให้พัก
ราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน และอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงและไม่ได้รับ
เงินเดือน ก็ให้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใด และจะต้องรอจนกว่าคําสั่งคดี
จะถึงที่สุดว่าไม่ผิดและได้รับเงินเดือนย้อนหลัง จึงจะสามารถนําใบเสร็จรับเงินที่ได้ทดรองจ่ายไปขอเบิกเงินได้
ทั้งนี้ ใบเสร็จฯ มีระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่มีคําสั่งคดีถึงที่สุด
ที่มาของคําตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕

องค์ความรู้ในภารกิจของงานบริหารงบประมาณ
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายความว่าอย่างไร
หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อ
หนี้ผูกพัน ทั้งนี้อาจดําเนินการโดยการใช้การอนุมัติเงินประจํางวด หรือวิธีการอื่นใดตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
เป้าหมายยุทธศาสตร์หมายความว่าอย่างไร
หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายความว่าอย่างไร
หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กําหนด
ขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
ความหมายของคําว่า "แผนงาน"
หมายความว่า แผนงานที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
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แผนงานในเชิงบูรณาการ
หมายความว่า แผนงานในเชิงบูรณาการที่กําหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหม่ ในระหว่างปี
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายความว่าอย่างไร
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไป
ผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิต
หรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายความว่าอย่างไร
หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือจํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว้ภายใต้งบ
รายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายความว่าอย่างไร
หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสํานักเบิกส่วนกลางไปยังสํานักเบิกส่วน
ภูมิภาคใด หรือจากสํานักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
รายจ่ายของส่วนราชการจําแนกออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่ประเภทรายจ่ายใดบ้าง
จําแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม)
รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ คือความหมายของค่าใช้จ่ายใด
จัดอยู่ในประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปารวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งครั้งแรก
ในอาคาร ทั้งที่ดําเนินการพร้อมการหรือหลังการก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จัดอยู่ในประเภท
รายจ่ายใด
จัดอยู่ในประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าสินไหมทดแทนจัดอยู่ในประเภทรายจ่ายใด
จัดอยู่ในประเภทงบรายจ่ายอื่น
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไป ใช้จ่าย มีรายการใดบ้าง
1.รายการเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
เงินเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการ เงินสํารองเงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ เงิน
สมทบของลูกจ้างประจํา เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
จัดอยู่ในประเภทรายจ่ายใด และหากมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน 20,000 บาท จัดอยู่
ในประเภทรายจ่ายใด
จัดอยู่ในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ และหากราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน 20,000 บาท จัดอยู่
ในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
วงเงินก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ครั้งหนึ่ง
รายหนึ่ง วงเงินตั้งแต่เท่าไรที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ถือว่า
ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง หรือสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้จัดทํา หรือลงไว้ในระบบ เป็นการ
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกเป็นเวลานานหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว31 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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ข้อที่ 61. คําถาม เงินทดรองราชการมีไว้สําหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายงบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นรายการใด
คําตอบ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 14 (3)
ข้อที่ 62. คําถาม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานย่อยซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน ต้องรายงาน
ให้ หั ว หน้ า หน่ วยเบิ ก จ่ ายทราบว่ า มี ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เหลื อ อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบเล่ ม ใด เลขที่ ใดถึ ง เลขใด และได้ ใช้
ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด โดยต้องรายงานอย่างช้าภายในวันที่เท่าใด
คําตอบ ต้องรายงานอย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 69
ข้อที่ 63. คําถาม เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเหลือจ่าย ต้องดําเนินการโอนขายบิล
อย่างไร
คําตอบ ทุกๆ งวด 3 เดือน ภายใน 20 วันนับแต่วันสิ้นงวด
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 32
ข้อที่ 64. คําถาม เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์นําไปจัดซื้อตู้รางเลื่อนได้ ไม่เกินวงเงินเท่าไร
คําตอบ ไม่เกินหน่วยละ 200,000 บาท
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ พ.ศ. 2542
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0526.9/1473 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544 เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์
ข้อที่ 65. คําถาม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน ต้องรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินเหลืออยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไป
แล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด โดยต้องรายงานอย่างช้าภายในวันที่เท่าใด
คําตอบ ต้องรายงานอย่างช้าภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ.2520
หมวด 1 ข้อกําหนดในการรับเงิน ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน ข้อ 11
ข้อที่ 66. คําถาม ข้อใดเป็นงบการเงิน
คําตอบ 1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ข้อที่ 67. คําถาม การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายจากเงินสัญญายืมเงินเพื่อการเดินทางไปราชการเป็นการ
ชั่วคราวให้กระทําภายในกี่วัน
คําตอบ ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 60 (2)
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ข้อที่ 68. คําถาม บัญชีใดมียอดดุลปกติอยู่ด้านเครดิต
คําตอบ บัญชีเงินเงินรับฝากอื่น บัญชีรายได้รอการรับรู้ บัญชีพักรอ Clearing
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว33234 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560
ข้อที่ 69. คําถาม การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร ถูกต้องควรเป็นอย่างไร
คําตอบ 1. การยื่นเบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ให้ยื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณี
สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
2. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย(ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรที่ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น)
ที่สมรสแล้ว สามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ จนกว่าอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.
2560 ข้อ 10 (1) และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) มาตรา 4
ข้อที่ 70. คําถาม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุตร ถูกต้องควรเป็นอย่างไร
คําตอบ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ(ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรที่ได้ยกให้เป็นบุตร
บุญธรรมของผู้อื่น)
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
ข้อที่ 71. คําถาม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เอกสารประกอบที่สําคัญคืออะไร
คําตอบ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการซึ่งต้องระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ออก
เดินทาง ถึงวันสิ้นสุดการเดินทาง
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มาตรา 8
ข้อที่ 72. คําถาม ค่าเช่าบ้านถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อใด
คํ าตอบ เมื่ อ ส่วนราชการได้ รับ แบบ 6006 และให้ เบิ ก จ่ายจากงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ
ที่ได้รับแบบดังกล่าว
ที่ ม าของคํ าตอบ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บการเบิ กจ่ ายค่ า เช่าบ้ าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549 ข้อ 12
ข้อที่ 73. คําถาม ส่วนราชการที่ต้องจ่ายเงินในลักษณะทุกสิ้นเดือน จะต้องขอเบิกเงินต่อคลังภายในระยะเวลาใด
คําตอบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 27
ข้อที่ 74. คําถาม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้าราชการ
สามารถยืมเงินสํารองในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้กี่วัน
คําตอบ ไม่เกิน 90 วัน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 59
ข้อที่ 75. คําถาม การเบิกจ่ายเงินจากคลังจะกระทําได้ต่อเมื่อใด
คําตอบ การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันทําได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอํานาจได้อนุมัติให้จ่ายได้
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 31
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ข้อที่ 76. คําถาม รายจ่ายงบกลางตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หมายถึง
คําตอบ 1. เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2. เงินช่วยพิเศษข้าราชการบํานาญเสียชีวิต
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการ
4. เงินเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับระหว่างปี
ที่มาของคําตอบ หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 13
ข้อที่ 77. คําถาม เงินที่เบิกจากคลังหากไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ต้องนําส่งคืนคลังภายในกี่วัน
คําตอบ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับเงินจากคลัง
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 95
ข้อที่ 78. คําถาม พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติให้อํานาจใคร
กําหนดข้อบังคับอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการหักรายจ่ายจากเงินที่จะต้องส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 หรือส่งคลัง
จังหวัดหรือคลังอําเภอได้
คําตอบ รัฐมนตรี
ที่มาของคําตอบ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 วรรคสอง
ข้อที่ 79. คําถาม รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหะกิจ จําแนกออกเป็นกี่ประเภทงบรายจ่าย
คําตอบ 5 ประเภทงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
ที่มาของคําตอบ หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 1
ข้อที่ 80. คําถาม รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการ
พร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ จัดอยู่ในประเภทรายจ่ายใด
คําตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่มาของคําตอบ หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 2
ข้อที่ 81. คําถาม เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไป
แล้ วแต่ ถู ก เรี ย กคื น และได้ นําส่ งคลั ง ภายหลั งสิ้ นปี งบประมาณ หรือ ภายหลั งระยะเวลาเบิ ก เงินที่ กั นไว้เบิ ก เหลื่ อมปี
หมายถึงเงินประเภทใด
คําตอบ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 4
ข้อที่ 82. คําถาม ถ้านายช่างรังวัด ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560
ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายช่างรังวัดสามารถยืมเงินดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ ยืมได้ และให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 57
ข้ อ ที่ 83. คํ า ถาม การเบิ ก เงิ น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ยื ม ให้ แ ก่ บุ ค คลในสั ง กั ด ยื ม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการให้ ก ระทํ า รายการ
ค่าสาธารณูปโภคได้เฉพาะรายการใด
คําตอบ ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 58
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ข้อที่ 84. คําถาม นายโทน ดําดี ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 27 มกราคม
2561 โดยได้รับเงินเดือนประจําเดือนมกราคม 2561 ไปเต็มเดือน เจ้าหน้าที่ได้ติดตามเรียกคืนเงินเดือนในส่วนที่ไม่มี
สิทธิได้รับจากทายาท ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทายาทได้นําเงินในส่วนที่นายโทน ดําดี ไม่มีสิทธิได้รับมาคืน จํานวน
1,647.28 บาท เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องดําเนินการนําส่งเป็นเงินประเภทใด
คําตอบ เงินเบิกเกินส่งคืน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 4
ข้อที่ 85. คําถาม เด็กชายโตโต้ เดินดิน บุตรชายนายธนา เดินดิน เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
2560 นายธนาฯ ได้ชําระค่าการศึกษาบุตร และนําใบเสร็จมาเบิกจากทางราชการ นายธนาฯ จะมีสิทธินําหลักฐานมา
เบิกจากทางราชการได้ตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ 31 พฤษภาคม 2560
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 มาตรา
4 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ข้อ 10
ข้อที่ 86. คําถาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจพบว่า มีเงินประกันสัญญาค้างจ่ายเกิน 10 ปี มาปรึกษาท่านจะให้
คําแนะนําที่ถูกต้องอย่างไร
คําตอบ ให้นําส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0508/3743 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2527 เรื่อง ขอนําเงิน
ประกันสัญญาและเงินประกันซองเกิน 10 ปีส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
ข้อที่ 87. คําถาม ระบบ GFMIS กําหนดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลประเภทรายได้ (3 หลัก) ซึ่งระบบได้ผูกความสัมพันธ์
กับรหัสใดไว้
คําตอบ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงิน
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409/ว74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนําเงินส่งคลังในระบบ GFMIS_หมายเหตุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1/1
ข้อที่ 88. คําถาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน คืองบใด
คําตอบ งบดําเนิ นงาน ที เป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่ าวัสดุแ ละค่ าสาธารณู ป โภค หรืองบรายจ่ายอื่ นใดที่
เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 4
ข้อที่ 89. คําถาม เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บแล้วไม่ต้องนําส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายระเบียบ
คําตอบ เงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร
ที่มาของคําตอบ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.3/ว107 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ใช้จ่าย
ข้อที่ 90. คําถาม การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จ่ายในลักษณะใด
คําตอบ 1. กรณีจ่ายทางตรง โอนเข้าบัญชีเงินฝากของคู่สัญญา/ผู้ขาย
2. กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ โอนเข้าบัญชีส่วนราชการก่อนแล้วจึงจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อไป
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชี
ภาครัฐสําหรับส่วนราชการ หน้า 8
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ข้อที่ 91. คําถาม การวิเคราะห์รายการบัญชีที่ถูกต้อง เป็นอย่างไร
คําตอบ 1. ยอดทางด้านเครดิตของบัญชีลูกหนี้เงินยืม คือ จํานวนเงินที่ส่งใช้เงินยืมตามสัญญา
2. ยอดทางด้านเครดิตของบัญชีเจ้าหนี้ คือ จํานวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพันกับบุคคลภายนอก ซึ่งตรงกับใบ
แจ้งหนี้
3. ยอดทางด้ านเครดิ ต ของบั ญ ชี ใบสํ า คั ญ ค้ า งจ่ า ย คื อ จํ า นวนเงิ น ที่ ได้ รั บ ตามใบขอเบิ ก เงิ น ของ
ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชี
ภาครัฐสําหรับส่วนราชการ หน้า 9
ข้อที่ 92. คําถาม สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย จะต้องดําเนินการจัดทํารายงานงบทดลองประจําเดือนส่งให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในเมื่อใด
คําตอบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่ง
รายงานประจําเดือน
ข้อที่ 93. คําถาม หน่วยงานย่อย หมายถึง หน่วยงานใด
คําตอบ หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานเบิกจ่ายที่มีการจัดเก็บและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน และมีการเบิกเงินงบ
ประมาหรือเงินนอกงบประมาณจากส่วนราชการผู้เบิก (สํานักงานที่ดินจังหวัด)
ที่มาของคําตอบ หนังสือรวมระเบียบและหนังสือเวียนการเงินสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อย และคู่มือระบบการ
ควบคุมการเงินสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อย บทที่ 1 หน้าที่ 1
ข้อที่ 94. คําถาม การบันทึกรายการรับ – จ่ายและนําฝากเงินมัดจํารังวัด สํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อยต้องจัดทําและ
ตรวจสอบความถูกต้องรายงานสรุปการรับจ่ายเงินประจําเดือนกับเอกสารการรับจ่าย ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินมัดจํา
รังวัด และรายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็ นประจํ าทุ ก วันก่ อนการนํ าส่งข้ อมู ลให้ สํานั กงานที่ ดินหน่ วยเบิกจ่ายเป็ นผู้
บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ภายในวันที่เท่าใด
คําตอบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว 20444 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง
การยกเว้นการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS)
ข้อที่ 95. คําถาม สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายต้องบันทึกรายการรับ – จ่ายและนําฝากเงินมัดจํารังวัดในระบบ GFMIS
ให้แล้วเสร็จก่อนส่งรายงานประจําเดือนให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่เท่าใด
คําตอบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว 20444 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง
การยกเว้นการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS)
ข้อที่ 96. คําถาม การยกเลิกใบสั่ง ใบเสร็จรับเงินควรดําเนินการอย่างไร
คําตอบ การยกเลิกใบสั่ง ใบเสร็จรับเงินให้ขีด ฆ่ายกเลิกพร้อมกันทั้ ง 3 ฉบับ ระบุสาเหตุที่ยกเลิก เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อพร้อม วัน เดือน ปีและเสนอเจ้าพนักงานที่ดินทราบหรือสั่งการ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ยกเลิกใบสั่งและ
ใบเสร็จรับเงินข้ามวัน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการใช้ใบสั่ง การรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอากร
พ.ศ. 2543 ข้อ 11
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ข้อที่ 97. คําถาม สํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อยต้องรายงานการนําส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสํานักงานที่ดินจังหวัด ภายในวันที่เท่าใด
คําตอบ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ที่ม าของคํ าตอบ หนั งสื อกรมที่ ดิน ด่วนที่ สุด ที่ มท 0702/ว20083 ลงวันที่ 30 มิ ถุนายน 2543 เรื่อง
วิธีปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ส่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการใช้ใบสั่ง การรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษี
อากร พ.ศ. 2543 วิธีการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีฯ ข้อ 4.2.3 การรายงาน
ข้อที่ 98. คําถาม สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายต้องรายงานการนําส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมที่ดิน ภายในวันที่เท่าใด
คําตอบ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
ที่ม าของคํ าตอบ หนั งสื อกรมที่ ดิน ด่วนที่ สุด ที่ มท 0702/ว20083 ลงวันที่ 30 มิ ถุนายน 2543 เรื่อง
วิธีปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ส่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการใช้ใบสั่ง การรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษี
อากร พ.ศ. 2543 วิธีการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีฯ ข้อ 4.1.6 การรายงาน ทุกสิ้นเดือน
ข้อที่ 99. คําถาม สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย จัดเก็บเงินรายได้ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวนหนึ่ง และนําส่งเงิน
ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย จะต้องดําเนินการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้างรายได้แผ่นดินรอนําส่งคลังอย่างไร โดยใช้แบบฟอร์ม และประเภทเอกสารอะไร
คําตอบ ใช้แบบ บช. 04 ประเภทเอกสาร SQ โดย
เดบิต รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ (1103020113) xxx บาท
เครดิต รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง (2104010101)
xxx บาท
ที่ ม าของคํ าตอบ หนั งสือ กรมบั ญ ชี กลาง ที่ กค 0423.3/ว224 ลงวั นที่ 29 สิ งหาคม 2557 เรื่ อ ง การ
ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ หน้า 3 หรือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสําหรับส่วนราชการ หน้า 64
ข้อที่ 100. คําถาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สํานั กงานที่ ดินจังหวัดนนทบุรี ตรวจพบบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินใน
งบประมาณคงค้างด้านเดบิตในระบบ GFMIS สูงไป จํานวน 5,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุพบว่าไม่บันทึกล้าง
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในระบบ GFMIS ซึ่งลูกหนี้ได้ส่งใช้ใบสําคัญแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง จํานวน 3,000 บาท ค่าเช่า ที่พัก จํานวน 2,000 บาท จากกรณีดังกล่าวสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีจะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงรายการทางบัญชีในระบบ GFMIS ผ่านระบบ Web Online อย่างไร
คําตอบ ใช้แบบ บช. 01 ประเภทเอกสาร JV โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย
เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 5,000 บาท
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณ (1102010101) 5,000 บาท
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว150 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน หน้า 19 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว77
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป)
ข้ อ ที่ 101. คํ า ถาม กรณี ที่ มี ผู้ ม าชํ า ระเงิ น โดยจ่ า ยเงิ น เป็ น เช็ ค ซึ่ งมี จํ า นวนเงิ น สู ง กว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ต้ อ งชํ า ระ
ในใบเสร็จรับเงิน ท่านจะดําเนินการให้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ ไม่ได้ เนื่องจากห้ามรับเช็คที่มีจํานวนสูงกว่าจํานวนที่ต้องชําระ
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ.2537 ข้อ 9 (7)
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ข้อที่ 102. คําถาม สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบพบข้อคลาดเคลื่อนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 กรณีไม่
บันทึกรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (รหัส 650) วันที่จัดเก็บรายได้ วันที่ 5 มกราคม 2561
จํานวน 3,000 บาท จะต้องดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวในระบบ GFMIS อย่างไร
คําตอบ ใช้แบบ นส. 01 ประเภทเอกสาร RA โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดย
เดบิต เงินสดในมือ 3,000 บาท
เครดิต บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ 3,000 บาท
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทาง
การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS หน้า 82 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว77 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2560 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
ข้อที่ 103. คําถาม กรณีสํานักงานที่ดินมีปัญหาในการนําส่งเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้นําเงินรายได้แผ่นดินมาส่งเป็นเงิน
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการโอนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ท่านในฐานะหัวหน้างาน
การเงินจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ ต้องดําเนินการขอคืนเงินจากหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง
ที่ มาของคํ าตอบ หนั งสื อกรมที่ ดิ น ที่ มท 0520/ว31029 ลงวันที่ 3 พฤศจิ กายน 2546 เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสํานักงานที่ดิน
ข้อที่ 104. คําถาม เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ นําส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 95
ข้อที่ 105. คําถาม เอกสารทางบัญชีที่ถูกปลวกทําลาย จะมีผลเท่ากับเอกสารได้ถูกทําลายไปแล้ว ส่วนราชการเจ้าของ
เอกสาร ต้องส่งสําเนาบัญชีหนังสือที่ถูกทําลายไปให้กับหน่วยงานใดทราบด้วย
คําตอบ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ที่ ม าของคํ าตอบ หนั งสื อสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี ที่ นร 1002/ว45 ลงวั นที่ 3 พฤศจิ กายน 2530 เรื่อ ง
เอกสารถูกปลวกทําลาย
ข้อที่ 106. คําถาม ใบสําคัญค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น บันทึกอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา ใบลงเวลา
ปฏิบัติงานและหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาในส่วนราชการ
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
คําตอบ เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ที่ มาของคํ าตอบ คู่ มื อกํ าหนดอายุ การเก็ บเอกสารการเงิ นและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งฝ่ า ยบริ หารเอกสารหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ข้อที่ 107. คําถาม ใบขออนุมัติการเดินทาง ใบแบบขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8703) และใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 111) เมื่อ สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาในส่วนราชการเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
คําตอบ เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ที่มาของคําตอบ คู่มือกําหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องฝ่ายบริหารเอกสารหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ข้อที่ 108. คําถาม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบด้วยกี่คน
คําตอบ ประกอบด้วย 3 คน แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป
ที่มาของคําตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 67
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โจทย์นี้ ให้ใช้ตั้งแต่ ข้อ 109 – 112
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีการบันทึกรายการทางการเงินในทะเบียนคุมต่างๆ ดังนี้
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
1.1 มีรายการทางการเงินยกมาของเงินมัดจํารังวัดของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เงินสด
56,850.00 บาท
เงินฝากธนาคาร
- บาท
เงินฝากคลัง
1,172,185.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,229,035.00 บาท
1.2 ยอดยกมาของเงินมัดจํารังวัดที่ฝากคลัง ไม่รวมสํานักงานที่ดินจังหวัด ด้งนี้
สํานักงานที่ดินจังหวัด-สาขาท่าใหม่
3,280,530.00 บาท
สํานักงานที่ดินจังหวัด-สาขามะขาม
2,678,375.00 บาท
สํานักงานที่ดินจังหวัด-สาขาขลุง
860,000.00 บาท
สํานักงานที่ดินจังหวัด-ส่วนแยกแหลมสิงห์
371,350.00 บาท
สํานักงานที่ดินอําเภอโป่งน้ําร้อน
21,080.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
7,211,335.00 บาท
1.3 รับเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ตามงบหลังใบเสร็จรับ ดังนี้
บร.57/3578110-178
ค่าธรรมเนียมที่ดิน (650)
2,110.00 บาท
ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (001)
74,460.00 บาท
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล (002)
72,425.00 บาท
ค่าอากรแสตมป์ (104)
15,680.39 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ (904)
476.61 บาท
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (103)
280,334.00 บาท
รายได้ส่วนท้องถิ่น (933)
27,192.01 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการท้องถิ่น (915)
840.99 บาท
ค่าธรรมเนียมเทศบาล (779)
288,883.00
ค่าธรรมเนียม อบต. (779)
171,744.00
460,627.00 บาท
รับเงินมัดจํารังวัด (930)
2,890.0 บาท
รวมทั้งสิน 937,036.00 บาท
1.4 ถอนจ่ายเงินมัดจํารังคืนผู้ขอ ตาม บค. 1106 จํานวน
50.00 บาท
2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
2.1 ถอนจ่ายเงินมัดจํารังวัด ตาม บค. 1107-8 ดังนี้
จ่ายเงินให้ช่างรังวัด
17,400.00 บาท
ค่าธรรมเนียมรังวัด
300.00 บาท
ค่าหลักเขต
150.00 บาท
ค่าผู้ปกครองท้องที่
50.00 บาท
จ่ายคืนผู้ขอ
บาท
รวมทั้งสิน 17,900.00 บาท
2.2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
สํานักงานที่ดินจังหวัดนําเงินมัดจํารังวัดที่เป็นเงินสดฝากคลัง
10,000.00 บาท
2.3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึกรายการผลักส่งเงินมัดจํารังวัดค้างเกิน 5 ปี ประเภทเอกสาร N3
ของสํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาท่าใหม่ เป็นรายได้แผ่นดิน จํานวน
51,581.00 บาท
องค์ความรู้ด้านการเงินและบัญชี_รวบรวมโดยฝ่ายบัญชี กองคลัง
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ข้อ ที่ 109. คํ าถาม เงินมั ดจํารังวัดของสํ านัก งานที่ดิ นจังหวัด จันทบุ รี ณ วันที่ 5 กุม ภาพั นธ์ 2561 มี ยอดเงินสด
คงเหลือ จํานวนเท่าไร
คําตอบ จํานวน 31,790 บาท (56,850+2,890-50-17,900-10,000)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง
การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้อที่ 110. คําถาม ทะเบียนคุมการรับและนําส่งหรือนําฝากของสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2561 มียอดคงเหลือประกอบด้วยรหัสรายได้อะไรบ้าง
คําตอบ รหัส 650, 001, 002, 104, 904, 103, 933หรือ905, 915, 779
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง
การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้อที่ 111. คําถาม บัญชีเจ้าหนี้ สรก.-รับแทนกัน รหัส 2101020106 ยอดค้างนําส่งยกไปในงบทดลองตามระบบ
GFMIS ของสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มียอดประกอบด้วยรหัสรายได้อะไรบ้าง
คําตอบ รหัส 001, 002, 103, 104, 933หรือ905
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง
การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้อที่ 112. คําถาม บัญชีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี รหัส 4301020109 ยอดทางด้านเครดิตในงบทดลอง
ตามระบบ GFMIS ของสํานั กงานที่ ดินจังหวั ด จันทบุ รี ณ วัน ที่ 1 กุม ภาพั นธ์ 2561 มียอดประกอบด้ วยรหั สรายได้
อะไรบ้าง
คําตอบ รหัส 904, 915
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง
การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้อที่ 113. คําถาม หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการอะไรบ้าง
คําตอบ 1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 41
ข้อที่ 114. คําถาม กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบให้ดําเนินการทําลายหนังสือได้ แต่ไม่ได้แจ้งให้ส่วน
ราชการทราบ ภายในกี่วันให้สวนราชการทําลายหนังสือได้
คําตอบ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ที่มาของคําตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 70.1
ข้อที่ 115. คําถาม กรมที่ดินได้มีการกําหนดรหัสการอ้างอิงในระบบ GFMIS ในเรื่องระบบรับและนําส่งของสํานักงานที่ดิน
ตัวอย่างเช่น R61037001 มีความหมายว่าอย่างไร
คํ าตอบ ปี งบประมาณ 2561 สํ านั ก งานที่ ดิน จั ง หวัด สมุ ท รปราการ รหั สศู นย์ ต้ นทุ น 1500500037
จัดเก็บและนํ าส่งรายได้ตามข้อ มูลที่ นําส่งเงินในแต่ ละครั้งเริ่มจากเลข 0001 ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในที่นี้คือ
ลําดับที่ 1
องค์ความรู้ด้านการเงินและบัญชี_รวบรวมโดยฝ่ายบัญชี กองคลัง
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ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว23762 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่อง
การกําหนดรหัสการอ้างอิงในระบบ GFMIS
ข้อมูลใช้ตอบคําถาม ข้อ 116 - ข้อ 118
ต่ อไปนี้ เป็ นงบทดลอง (เฉพาะบัญ ชี แ ยกประเภทรายได้ แ ละค่า ใช้ จ่า ยยกเว้ นบั ญชี ที่ เกี่ ย วกั บ รายได้ แ ผ่ น ดิ น )
หลังจากปรับปรุงบบัญชีตามาเกณฑ์คงค้างสิ้นปีแล้ว ได้นําข้อมูลไปจัดทํางบการเงินสําหรับหน่วยเบิกจ่าย (งบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย) ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสบัญชี
4301020102
4301020108
4301020109
4302030101
4307010103
4307010105
4307010108
4308010101
4308010105
4308010118
5101020199
5101030101
5101030205
5102010199
5103010102

ชื่อบัญชี
รายได้บริการ-ภายนอก
ร/ดเงินนอกงปม.
ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี
ร/ดจากการบริจาค
TR-รับงบบุคลากร
TR-รับงบดําเนินงาน
TR-รับงบกลาง
TR-สรก.รับเงินนอก
T/R-ปรับเงินฝากคลัง
TR--ภายในกรมเดียวกัน
คชจ.บุคลากรอื่น
เงินช่วยการศึกษาบุตร
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
คชจ.อบรมในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง

ยอดยกไป

-130
-70
-0.78
-6
-65
-552
-45
-35
-100
-238
67
5
40
12
5

ลําดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รหัสบัญชี
5103010103
5103010199
5104010104
5104010107
5104010110
5104010112
5104020101
5104020107
5105010101
5105010109
5209010112
5210010102
5210010105
5210010118

ชื่อบัญชี

ยอดยกไป

ค่าที่พัก
คชจ.เดินทางภายในปท.
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซม&บํารุงฯ
ค่าเชื้อเพลิง
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง
ค่าเสื่อม-อาคาร
ค่าเสื่อม-ค.สนง.
T/Eเบิกเกินส่งคืน
T/E-โอนเงินนอกให้บก.
T/E-ปรับเงินฝากคลัง
T/E-ภายในกรม

14
28
42
45
50
131
105
28
20
9
10
141.24
35
242

ข้อที่ 116. คําถาม รายการ “รายได้จากงบประมาณ” มียอดเงินรวมทั้งสิ้น
คําตอบ 652.00 บาท
ลําดับ
5
6
7
26

รหัสบัญชี
4307010103
4307010105
4307010108
5209010112

ชื่อบัญชี
TR-รับงบบุคลากร
TR-รับงบดําเนินงาน
TR-รับงบกลาง
T/Eเบิกเกินส่งคืน
รายได้จากงบประมาณ

ยอดยกไป
-65.00
-552.00
-45.00
10.00
-652.00

ที่มาของคําตอบ แนวปฏิบัติทางบัญชี ประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ข้อที่ 117. คําถาม รายการ “รายได้อื่น” มียอดเงินรวมทั้งสิ้น
คําตอบ 28.76 บาท
ลําดับ
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
2 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.
9 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง
27 5210010102 T/E-โอนเงินนอกให้บก.
รายได้อื่น

ยอดยกไป
-70.00
-100.00
141.24
-28.76

ที่มาของคําตอบ แนวปฏิบัติทางบัญชี ประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
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ข้อที่ 118. คําถาม รายได้สูง/(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ประจํางวดนี้ เท่ากับจํานวนเงินใด
คําตอบ รายได้ สูง กว่าค่าใช้จ่าย 212.54 บาท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสบัญชี
4301020102
4301020108
4301020109
4302030101
4307010103
4307010105
4307010108
4308010101
4308010105
4308010118
5101020199
5101030101
5101030205
5102010199
5103010102

ชื่อบัญชี
รายได้บริการ-ภายนอก
ร/ดเงินนอกงปม.
ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี
ร/ดจากการบริจาค
TR-รับงบบุคลากร
TR-รับงบดําเนินงาน
TR-รับงบกลาง
TR-สรก.รับเงินนอก
T/R-ปรับเงินฝากคลัง
TR--ภายในกรมเดียวกัน
คชจ.บุคลากรอื่น
เงินช่วยการศึกษาบุตร
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
คชจ.อบรมในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง

ยอดยกไป ลําดับ
-130 16
-70 17
-0.78 18
-6 19
-65 20
-552 21
-45 22
-35 23
-100 24
-238 25
67 26
5 27
40 28
12 29
5

รหัสบัญชี
5103010103
5103010199
5104010104
5104010107
5104010110
5104010112
5104020101
5104020107
5105010101
5105010109
5209010112
5210010102
5210010105
5210010118

ชื่อบัญชี
ค่าที่พัก
คชจ.เดินทางภายในปท.
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซม&บํารุงฯ
ค่าเชื้อเพลิง
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง
ค่าเสื่อม-อาคาร
ค่าเสื่อม-ค.สนง.
T/Eเบิกเกินส่งคืน
T/E-โอนเงินนอกให้บก.
T/E-ปรับเงินฝากคลัง
T/E-ภายในกรม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

ยอดยกไป
14
28
42
45
50
131
105
28
20
9
10
141.24
35
242
-212.54

ที่มาของคําตอบ แนวปฏิบัติทางบัญชี ประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ข้อที่ 119. คําถาม ขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก ที่ไม่ใช่สาขาผู้เบิก มีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. การเบิกจ่ายให้รวบรวมหลักฐานขอเบิกส่งสํานักงานที่ดินจังหวัดเบิกจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
โดยตรง
2. การรั บและนํ าส่ งเงิ นรายได้ แ ผ่ นดิ น ให้ ส่งสํ านั ก งานคลั ง จั งหวั ดและรายงานให้ สํานั ก งานที่ ดิน
จังหวัดทราบด้วย
3. การั บ -จ่ า ยและนํ า ฝากเงิ น นอกงบประมาณให้ นํ า ฝากเข้ า บั ญ ชี เงิ น ฝากคลั ง และรายงาน
เช่นเดียวกับเงินรายได้แผ่นดิน สําหรับเงินนอกงบประมาณ เงินมัดจํารังวัดซึ่งสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อยสามารถเก็บไว้
เพื่อถอนจ่ายเงินให้แก่ช่างรังวัด ให้บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเพื่อการตรวจสอบ
ที่มาของคําตอบ คู่มือระบบการควบคุมการเงินสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อย หน้า 1
ข้อที่ 120. คําถาม เพื่อให้การดําเนินการด้านการเงินของสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อยเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
หัวหน้าหน่วยงานย่อยหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานย่อยมอบหมายต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างไร
คํ า ตอบ 1. ตรวจสอบการส่ งเอกสารหลั กฐานในทะเบี ย นคุ ม หลั ก ฐานขอเบิ ก ว่ า ได้ มี การส่ ง หลั ก ฐานให้
สํานักงานที่ดินจังหวัด เป็นไปตามลําดับก่อนหลังหรือไม่
2. ทุกสิ้นวันทําการ ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมต่าง ๆ ซึ่งจํานวนเงิน
รวมของเงินแต่ละประเภทที่หน่วยงานย่อยได้รับ หักจํานวนเงินที่นําส่งหรือนํ าฝากในวันนั้น จะต้องเท่ากับจํานวนเงิน
คงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวันตามประเภทเงิน และตรวจสอบการเก็บรักษาเงินว่า ได้ปฏิบัติภายในวงเงินที่
อนุญาตให้เก็บรักษา นําเงินส่งและนําฝากคลังภายในระยะเวลาที่กําหนดถูกต้องหรือไม่
3. ทุกสิ้นเดือน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงานการรับและนําส่งหรือนําฝากกับสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับฝากเงินธนาคาร ใบนําส่งหรือใบนําฝาก และเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สํานักงานที่ดินจังหวัด
ที่มาของคําตอบ คู่มือระบบการควบคุมการเงินสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อย หน้า 11
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องค์ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป
ความรู้ด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ
ข้อที่ 121. คําถาม วงเงินเก็บรักษานอกงบประมาณ เงินมัดจํารังวัด ของสํานักงานที่ดิน
คําตอบ
1. สํานักงานที่ดินอําเภอ วงเงินเก็บรักษาเกินกว่า 12,000.- บาท นําส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาและสํานักงานที่ดินส่วนแยก วงเงินเก็บรักษาเกินกว่า 50,000.- บาท
นําส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทําการ
3. สํานักงานที่ดินจังหวัด วงเงินเก็บรักษาเกินกว่า 80,000.- บาท นําส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทําการ
4. สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา วงเงินเก็บรักษาเกินกว่า
80,000.- บาท นําส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทําการ
ที่มาของคําตอบ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กด 0406.3/10697 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2559 เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ เงินมัดจํารังวัด
ข้อที่ 122. คําถาม คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการใด เป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คําตอบ คุณอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจําจังหวัด
ที่มาของคําตอบ พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 123. คําถาม เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายถึงเงินประเภทใด
คําตอบ เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่าย
ไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ
4
ข้อที่ 124. คําถาม เงินนอกงบประมาณ หมายถึงเงินประเภทใด
คําตอบ เงินทั้งปวงที่ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงิน
รายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ
4
ข้อที่ 125. คําถาม กองคลังกรมที่ดินกําหนดให้สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายจัดทําบัญชี/ทะเบียนคุม 13 เล่ม
หลังจากยกเลิกการจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ มีสมุดทะเบียนและรายงานอะไรบ้าง
คําตอบ
1. สมุดเงินสด
8. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
2. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
9. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินมัดจํารังวัด
3. ทะเบียนคุมเงินประจํางวดส่วนจังหวัด
10. ทะเบียนคุมเงินมัดจํารังวัดที่ฝากคลัง (930)
4. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 11. ทะเบียนคุมการรับและนําส่งหรือนําฝาก
5. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
12. ทะเบียนคุมย่อยเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. รายงานเงินคงเหลือประจําวันและรายละเอียดแสดงข้อมูล
6. ทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินสดคงเหลือในมือของแต่ละศูนย์ต้นทุน
7. ทะเบียนคุมเช็ค
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ 0503.2/ว 18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557
เรื่อง การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
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ข้อที่ 126. คําถาม กรณี สํานักงานที่ดินจังหวัดได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไปรษณีย์ ท่านจะดําเนินการอย่างไร เพื่อให้
การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
คําตอบ ตรวจสอบยอดเงินตามใบแจ้งหนี้กับใบนําส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ โดยชําระค่าบริการเป็นเงิน
เชื่อให้ถูกต้อง เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ที่มาของคําตอบ 1 ระบบการควบคุมภายใน
2 ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการส่ ง เงิ น คื น คลั ง
พ.ศ. 2551 ข้อ 32 (2)
ข้อที่ 127. คําถาม การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 915) ให้ใช้
จ่ายได้เฉพาะกรณีที่จะพึงใช้จ่ายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายตามประเภทรายจ่ายใด
คํ า ตอบ 1. ค่ า จ้ า ง ให้ เ บิ ก จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งชั่ ว คราวได้ ใ นกรณี จํ า เป็ น โดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิโดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ อาทิเช่น ค่าวัสดุสํานักงาน เป็นต้น
3. รายจ่ายอื่น ให้จ่ายได้เฉพาะที่ต้องจ่ายคืนให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ข้อที่ 128. คําถาม สํ านั กงานที่ ดิน จังหวัดมีความจําเป็ นต้ องจ้างเหมาบริการพนั กงานจัด เก็บ ข้อมู ล ในอัต รา
เดือนละ 10,000 บาท จะต้องดําเนินการเบิกจ่ายจากประเภทใด
คําตอบ รายจ่ายงบดําเนินงาน ที่จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
ที่มาของคําตอบ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2553 เรื่อง การจ้างเอกชนดําเนินงาน และหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม
2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ข้อที่ 129. คําถาม ยกตัวอย่างการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีในเรื่อง การรับและนําส่ง
คําตอบ 1. เงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการ ใช้ประเภท RA และ R1
2. เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ใช้ประเภท RB และ R2
3. เงินรายได้แผ่นดินแทนของส่วนราชการอื่น ใช้ประเภท RC และ R3
4. เงินนอกงบประมาณแทนของส่วนราชการอื่น ใช้ประเภท RD และ R4
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
ข้อที่ 130. คําถาม การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินเฉพาะกรณีส่งเกิน ส่งผิดประเภทหรือส่งซ้ํา ที่มีวงเงินต่อครั้ง
ต่อรายเท่าใด ที่หัวหน้าส่วนราชการสามารถอนุมัติให้ถอนคืนได้หรือขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
คําตอบ 1. ต่อครั้งต่อรายไม่เกิน 100,000บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถอนุมัติให้ถอนคืนได้
2. ต่อครั้งต่อรายเกิน 100,000บาท ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ที่มาของคําตอบ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0420.1/ว78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
2558 เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ข้อที่ 131. คําถาม กรณีนําเงินรายได้แผ่นดินมาส่งเป็นเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการ
แก้ไขอย่างไร
คําตอบ 1. กรณียังไม่โอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานผู้เบิกถอนคืนเงินฝากจากคลัง
2. กรณีโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ดําเนินการขอคืนเงินจากหน่วยงานนั้น ๆ
โดยตรง
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ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0520/ว31029 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสํานักงานที่ดิน
ข้อที่ 132. คําถาม สมุดทะเบียนคุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อยและสํานักงาน
ที่ดินหน่วยเบิกจ่าย
คําตอบ
สมุดทะเบียนคุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
สํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อย
งบหลังใบเสร็จรับเงิน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ทะเบียนคุมการรับและนําส่งหรือนําฝาก
ทะเบียนคุมย่อยเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินมัดจํารังวัด
บัญชีรายละเอียดเงินมัดจํารังวัด (บ.ท.ด.59)
สมุดคู่ฝาก
ใบนําฝาก
ใบเบิกเงินฝาก
รายงานการรับและนําส่งหรือนําฝาก
แบบรายงานการนําส่งเงินรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สํานักงานที่ดินหน่วยงานเบิกจ่าย
งบหลังใบเสร็จรับเงิน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ทะเบียนคุมการรับและนําส่งหรือนําฝาก
ทะเบียนคุมย่อยเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินมัดจํารังวัด
บัญชีรายละเอียดเงินมัดจํารังวัด (บ.ท.ด.59)
สมุดเงินสด
ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
ทะเบียนคุมเงินประจํางวดส่วนจังหวัด
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ทะเบียนคุมลูกหนี้
ทะเบียนคุมเช็ค
ทะเบียนคุมเงินมัดจํารังวัดที่ฝากคลัง (930)
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
รายละเอียดแสดงข้อมูลเงินสดคงเหลือในมือของแต่ละศูนย์ต้นทุน

ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว27564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
แจ้งให้สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายขอเบิกใช้สมุดบัญชีจากกองพัสดุ จํานวน 13 บัญชี และหนังสือรวมระเบียบ
และหนังสือเวียนการเงินสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อย
ข้อที่ 133. คําถาม การเก็บรักษาเงินมัดจํารังวัดตามระเบียบที่ถูกต้อง
คําตอบ 1. สํานักงานที่ดินอําเภอ เก็บรักษาเงินมัดจํารังวัดในวงเงิน 12,000-บาท หากเกินต้องนํา
ฝากอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. สํ า นั ก งานที่ ดิ น สาขาและส่ ว นแยก เก็ บ รั ก ษาเงิ น มั ด จํ า รั งวั ด ในวงเงิน 50,000-บาท
หากเกินต้องนําฝากอย่างช้าภายใน 7 วันทําการ
3. สํานักงานที่ดินจังหวัด เก็บรักษาเงินมัดจํารังวัดในวงเงิน 80,000-บาท หากเกินต้องนํา
ฝากอย่างช้าภายใน 7 วันทําการ
4 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา เก็บรักษาเงินมัดจํารังวัดในวงเงิน 80,000-บาท
หากเกินต้องนําฝากอย่างช้าภายใน 7 วันทําการ
ที่มาของคําตอบ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/10697 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2559 เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ เงินมัดจํารังวัด
ข้อที่ 134. คําถาม นายกนก ขอเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร โดยนําหลักฐานการเบิกจ่ายที่เขียนว่าบิลเงินสดร้านโอเค
การพิมพ์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 แสดงรายการค่าถ่ายเอกสาร 100 แผ่น ราคาแผ่นละ 2 บาท รวมเป็นเงิน
200 บาท และมีลายมือชื่อนางสาวกิ่งกาญจน์ เป็นผู้รับเงิน
คําตอบ 1. หลักฐานที่นํามาไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะไม่มีจํานวนเงินเป็นตัวอักษรกํากับจํานวน
ตัวเลข
2. หลักฐานที่นํามาไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะไม่มีที่อยู่หรือสถานที่ทําการของผู้รับเงิน
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ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ข้อ 41
ข้อที่ 135. คําถาม รายจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
(รหัส 915)
คําตอบ ค่าสาธารณูปโภค
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ข้อที่ 136. คําถาม เอกสารทางบัญชี เช่น สมุดเงินสด ทะเบียนคุมการรับและนําส่งหรือนําฝาก ต้องเก็บรักษาไว้
ไม่น้อยกว่ากี่ปี จึงจะทําลายได้
คําตอบ 10 ปี
ที่มาของคําตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 57
ข้อที่ 137. คําถาม ผู้ใดมีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
คําตอบ 1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างของทางราชการ
3. พนักงานราชการ
หมายเหตุ พนักงานจ้างเหมาบริการไม่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว436 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550
ข้อที่ 138. คําถาม เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
คําตอบ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา ข้อตกลง ข้อมูลหลักผู้ขาย และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ใบตรวจรับที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามแล้วตามระเบียบพัสดุฯ
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง
คู่มือการบัญชีภาครัฐสําหรับส่วนราชการ หน้า 8
ข้อที่ 139. คําถาม กรมที่ดินได้กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมที่ดิน
ด่วนมาก ที่ มท 0503.5/ว 17772 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ไว้อย่างไร
คําตอบ เบิ กจ่ายเฉพาะวันที่ป ฏิบัติห น้าที่ โดยเบิกจ่ายไม่เกินอัตรา 300.-บาทต่อวันต่องาน และ
จํานวนวันการเบิกจ่ายต่อคนไม่เกินร้อยละ 25 ของระยะเวลาตามสัญญางานก่อสร้าง
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนมากที่ มท 0503.5/ว 17772 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ข้อที่ 140. คําถาม กรณีการจ่ายตรงผู้ขาย ต้องมีวงเงินตามใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลงตั้งแต่วงเงิน
เท่าใดขึ้นไป
คําตอบ วงเงินตั้งแต่ 5,000.-บาท
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือ
การบัญชีภาครัฐสําหรับส่วนราชการ หน้า 11
ข้อที่ 141. คําถาม เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือชําระเงินนําเงินที่ได้รับ พร้อมกับสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งให้ใครลําดับต่อไป
คําตอบ เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520
หมวด 1 ข้อกําหนดในการรับเงิน ส่วนที่ 2 การรับเงิน ข้อ 19
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ข้อที่ 142. คําถาม หลักฐานการจ่าย หมายถึง
คําตอบ หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว เช่น
ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน เอกสารอื่นใดหรือรายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 39 – 40
ข้อที่ 143. คําถาม หากท่านได้รับรายงานผลการตรวจรับคอมพิวเตอร์จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท่านต้อง
ควบคุมให้เจ้าหน้าที่การเงินดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินกี่วัน
คําตอบ ไม่เกิน 5 วันทําการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 24
ข้อที่ 144. คําถาม กรณีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินงบประมาณจากธนาคารเป็นเงินสด มีแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรให้ถูกต้อง
คําตอบ ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินโดยขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่ง
จ่ายเงินสด
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 48 (3)
ข้อที่ 145. คําถาม การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สําหรับ
ระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินกี่วัน
คําตอบ ไม่เกิน 90 วัน หากมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากําหนดเวลาดังกล่าว ให้ส่วนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ที่ มาของคํ าตอบ ระเบี ย บการเบิ กจ่ ายเงิน จากคลั ง การเก็บ รักษาเงิน และการนํ าเงิน ส่ งคลั ง พ.ศ.
2551 ข้อ 59
ข้อที่ 146. คําถาม ในระบบการเบิกจ่ายเงินของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําหนดให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารกี่บัญชี
คําตอบ จํานวน 2 บัญชี คือ เงินงบประมาณ 1 บัญชี และเงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 23 (1)
ข้อที่ 147. คําถาม ผู้ยืมเงินต้องส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลาใด
คําตอบ 1. กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ หรือ
กรณีเดินทางกลับภูมิสําเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน เช่น กรณีย้ายไปต่างจังหวัด
2. กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง เช่น เดินทางไปราชการชั่วคราว หรือออกงานโครงการ เป็นต้น
3. การยื มเงิน เพื่ อปฏิ บั ติ ราชการนอกจาก ข้อ 1 หรือ ข้ อ 2 ให้ ส่ งแก่ ส่ว นราชการผู้ ให้ ยื ม
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน เช่น ยืมไปอบรม/สัมมนา หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น
ที่มาของคําตอบ ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 60
ข้อที่ 148. คําถาม ส่วนราชการจัดประชุมชี้แจงภารกิจงานนโยบายการรังวัดที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานอื่น สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายได้ในข้อใด
คําตอบ ค่าอาหาร/อาหารว่าง
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ที่ มาของคํ า ตอบ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12
ข้อที่ 149. คําถาม ให้ยกตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คําตอบ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องยนต์ หม้อน้ํา แบตเตอรี่ เป็นต้น
ที่มาของคํ าตอบ หนังสือสํานั กงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสั่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ข้อที่ 150. คําถาม การจ่ายเงิน รายการใดที่ผู้จ่ายเงินต้องทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดยไม่ต้องทําบั นทึกชี้แจง
เหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จได้
คําตอบ 1. การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจํานวนไม่ถึง 10 บาท
2. การจ่ายเงินเป็นค่าระ หรือเรือนั่งรับจ้าง
3. การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง หรือเรือยนต์ประจําทาง
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ.
2520 หมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 27
ข้อที่ 151. คําถาม การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายจากเงินสัญญายืมเงินเพื่อการเดินทางไปราชการ
เป็นการชั่วคราวให้กระทําภายในกี่วัน
คําตอบ ภายใน 15 วัน นับแต่เดินทางกลับถึง
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินส่งคลัง 2551 ข้อ 60 (2)
ข้อที่ 152. คําถาม กรณีมีการรับชําระค่าธรรมเนียม ภาษีอากรเป็นเช็คต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ ต้องนําส่งคลัง ภายในวันที่ได้รับเช็คหรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 97 (1)
ข้อที่ 153. คําถาม งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
คําตอบ สินทรัพย์, หนี้สิน, สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ข้อที่ 154. คําถาม บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชําระให้แก่รัฐบาลให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้เก็บหรือรับเงินนั้นมีหน้าที่
ควบคุมให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 โดยไม่หักเงินไว้เพื่อการใด ๆ เลย คือ เงินประเภทใด
คําตอบ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเงินกู้
ที่มาของคําตอบ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4
ข้อที่ 155. คําถาม ส่วนราชการจัดการประชุมราชการประจําเดือนมีวาระการประชุมล่วงเลยเวลา 12.00 น.
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดได้
คําตอบ ค่าอาหาร
ที่ มาของคํ า ตอบ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12
ข้อที่ 156. คํ าถาม หั วหน้ าฝ่ายอํานวยการควรดําเนิน การในเรื่องใดก่อน เสนอเจ้าพนั กงานที่ ดิน จังหวัด เพื่ อ
ขออนุมัติจ่ายเงิน
คําตอบ ตรวจสอบการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
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ข้อที่ 157. คําถาม การขอเบิกเงินของส่วนราชการ ในกรณีมีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ ว ยการพั ส ดุ กรมบั ญ ชี กลางจะจ่า ยเงิน เข้ าบั ญ ชี ให้ กับ เจ้ าหนี้ หรือผู้ มีสิ ทธิ รับ เงิน ของส่ วนราชการโดยตรง
ในกรณีที่มีวงเงินตั้งแต่จํานวนเท่าใดขึ้นไป
คําตอบ ห้าพันบาท
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 24 (2)
ข้อที่ 158. คําถาม หากท่านเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน พบว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนเงิน
ในรายการเงินคงเหลือประจําวัน ท่านจะดําเนินการอย่างไร
คําตอบ 1. ให้ คณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน และเจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้นํ าส่ งร่วมกัน บัน ทึกจํานวนเงิน
ที่ตรวจนับได้ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และลงลายมือชื่อทุกคน แล้วจึงเก็บเข้าตู้นิรภัย
2. ให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันที เพื่อพิจารณาสั่งการ
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 91
ข้อที่ 159. คําถาม การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่จะต้องสั่งจ่ายให้กับใครจึงจะ
ถูกต้อง
คําตอบ จ่ายให้นามเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ออก
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 48 (3)
ข้อที่ 160. คําถาม กรณีผู้ยืมเงินไม่ได้ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด ใครเป็นผู้เรียกให้ชดใช้เงินยืม
ตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน และอย่างช้าต้องไม่เกินกี่วัน
คําตอบ ผู้อํานวยการกองคลัง ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบกําหนด
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 63
ข้อที่ 161. คําถาม การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดจํานวนเท่าใด จึงถือเป็นค่าวัสดุ
หรือค่าครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คําตอบ กรณีจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ถือเป็น
ค่าวัสดุ หากมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน 20,000 บาท ถือเป็นค่าครุภัณฑ์
ที่มาของคํ าตอบ หนังสือสํานั กงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสั่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ข้อที่ 162. คําถาม สํานักงานที่ดินอําเภอที่มีการคมนาคมไปสํานักงานคลังจังหวัดไม่สะดวก หรือไม่ปลอดภัยในการ
ควบคุมรักษาเงินระหว่างเดินทาง จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ จะต้องขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง เพื่อนําเงินที่ต้องนําส่งของสํานักงานที่ดินอําเภอใน
อําเภอนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหักกับเงินเดือนหรือเงินอื่น ซึ่งจะต้องรับจากจังหวัดมาจ่ายโดยไม่ต้องนําตัวเงินไปส่ง
ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ
พ.ศ. 2520 ส่วนที่ 2 ข้อ 66
ข้อที่ 163. คําถาม เงินมัดจํารังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ต้องประกาศรายชื่อพร้อมจํานวนเงินให้ผู้วางเงินทราบและ
มาขอรับเงินคืนภายในระยะเวลากี่วัน เมื่อครบกําหนดแล้ว รายใดไม่มีผู้มาขอรับเงินคืน ให้นําส่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน
คําตอบ ภายในระยะเวลา 60 วัน
ที่มาของคําตอบ หนั งสื อกรมที่ ดิน ที่ มท. 0520/ว 31029 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2546 เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสํานักงานที่ดิน
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ข้อที่ 164. คําถาม ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในสํานักงานที่ดินบันทึกบัญชีใด
คําตอบ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ในประเทศ
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0410.2/ว445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐาน เพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ข้อที่ 165. คําถาม การจ่ายเงินประเภทใดที่ผู้จ่ายทําใบรับรองการจ่ายเงิน ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับเงินได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิก
คําตอบ การจ่ายค่ารถโดยสารประจําทาง
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินคงคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 43
ข้อที่ 166. คําถาม ทะเบียนคุมข้อใดที่ไม่ได้ใช้ในสํานักงานที่ดินหน่วยงานย่อย
คําตอบ ทะเบียนคุมเงินมัดจํารังวัดที่ฝากคลัง (930)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/ว27564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
แจ้งให้สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายขอเบิกใช้สมุดบัญชีจากกองพัสดุ จํานวน 13 บัญชี
ข้อที่ 167. คําถาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่ากรมที่ดินจะมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเงิน
ประจํางวดค่าสาธารณูปโภคให้สํานักงานที่ดินจังหวัดได้อย่างเพียงพอ ควรบริหารเงินภายในจังหวัดเพื่อใช้เป็นค่า
สาธารณูปโภค อย่างไร
คําตอบ เบิกจ่ายจากเงินประจํางวด ค่าซ่อมแซมที่เหลือจ่าย
ที่มาของคําตอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 (2)
ข้อที่ 168. คําถาม การจ่ายเงินให้แก่บุคคลใด หากขาดบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะต้องจัดทํา
หนังสือมอบอํานาจ ให้บุคคลอื่นมารับเงินแทน
คําตอบ ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ที่มาของคําตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 36 วรรค 2
ข้อที่ 169. คําถาม นายวรากร รักการดี นายช่างรังวัดชํานาญงาน สังกัดสํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขา
หนองฉาง ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน อํานาจการอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านเป็นของบุคคลใด
คําตอบ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 ข้อ 10 (2)
ข้อที่ 170. คําถาม ปัจจุบันสํานักงานที่ดินจังหวัดหน่วยเบิกจ่ายมีวงเงินเก็บรักษาเงินมัดจํารังวัดจํานวนใด
คําตอบ 80,000.-บาท
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0503.3/ว 14673 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอ
เพิ่มวงเงินเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณเงินมัดจํารังวัด
ข้อที่ 171. คําถาม เครื่องขยายเสียง เป็นครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ มีอายุการใช้งานกี่ปี
คําตอบ 5 ปี
ที่มาของคําตอบ คู่มือแนวทางการจัดทําข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online ของ
สํานักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย (รายงานหมดสินทรัพย์และอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรของกรมที่ดิน)
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โจทย์นี้ ให้ใช้ตั้งแต่ ข้อ 172 – 176
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีการบันทึกรายการทางการเงินในทะเบียนคุมต่างๆ ดังนี้
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
1.1 มีรายการทางการเงินยกมาของเงินมัดจํารังวัดของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง

56,850.00 บาท
- บาท
1,172,185.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,229,035.00 บาท
1.2 ยอดยกมาของเงินมัดจํารังวัดที่ฝากคลัง ไม่รวมสํานักงานที่ดินจังหวัด ด้งนี้
สํานักงานที่ดินจังหวัด-สาขาท่าใหม่
3,280,530.00 บาท
สํานักงานที่ดินจังหวัด-สาขามะขาม
2,678,375.00 บาท
สํานักงานที่ดินจังหวัด-สาขาขลุง
860,000.00 บาท
สํานักงานที่ดินจังหวัด-ส่วนแยกแหลมสิงห์
371,350.00 บาท
สํานักงานที่ดินอําเภอโป่งน้าํ ร้อน
21,080.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
7,211,335.00 บาท
1.3 รับเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ตามงบหลังใบเสร็จรับ ดังนี้
บร.57/3578110-178
ค่าธรรมเนียมที่ดิน (650)
2,110.00 บาท
ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (001)
74,460.00 บาท
ค่าภาษีเงินได้นติ ิบุคคล (002)
72,425.00 บาท
ค่าอากรแสตมป์ (104)
15,680.39 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ (904)
476.61 บาท
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (103)
280,334.00 บาท
รายได้ส่วนท้องถิ่น (933)
27,192.01 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการท้องถิ่น (915)
840.99 บาท
ค่าธรรมเนียมเทศบาล (779)
288,883.00
ค่าธรรมเนียม อบต. (779)
171,744.00
460,627.00 บาท
รับเงินมัดจํารังวัด (930)
2,890.0 บาท
รวมทั้งสิน 937,036.00 บาท
1.4 ถอนจ่ายเงินมัดจํารังคืนผู้ขอ ตาม บค. 1106 จํานวน
50.00 บาท
2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
2.1 ถอนจ่ายเงินมัดจํารังวัด ตาม บค. 1107-8 ดังนี้
จ่ายเงินให้ช่างรังวัด
17,400.00 บาท
ค่าธรรมเนียมรังวัด
300.00 บาท
ค่าหลักเขต
150.00 บาท
ค่าผู้ปกครองท้องที่
50.00 บาท
จ่ายคืนผู้ขอ
บาท
รวมทั้งสิน 17,900.00 บาท
2.2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
สํานักงานที่ดินจังหวัดนําเงินมัดจํารังวัดที่เป็นเงินสดฝากคลัง
10,000.00 บาท
2.3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึกรายการผลักส่งเงินมัดจํารังวัดค้างเกิน 5 ปี ประเภทเอกสาร N3
ของสํานักงานที่ดนิ จังหวัด สาขาท่าใหม เป็นรายได้แผ่นดิน จํานวน
51,581.00 บาท
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ข้อที่ 172. คําถาม รายงานคงเหลือประจําของสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มียอด
คงเหลือจํานวนเท่าไร
คําตอบ จํานวน 965,936 บาท (56,850+937,036-50-17,900-10,000)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557
เรื่อง การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้ อ ที่ 173. คํ าถาม ทะเบี ย นคุ มการรั บ และนํ าส่ งหรื อนํ าฝากของสํ านั กงานที่ ดิ น จั งหวั ด จั น ทบุ รี ณ วั น ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2561 มียอดคงเหลือจํานวนเท่าไร
คําตอบ จํานวน 934,146 บาท (937,036-2,890)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557
เรื่อง การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้อที่ 174. คําถาม ทะเบียนคุมเงินมัดจํารังวัดที่ฝากคลัง (930) ในภาพรวมของสํานักงานที่ดินทุกแห่งในจังหวัด
จันทบุรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มียอดคงเหลือจํานวนเท่าไร
คําตอบ จํานวน 8,341,939 บาท (1,172,185+7,211,335+10,000-51,581)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557
เรื่อง การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้อที่ 175. คําถาม บัญชีเจ้าหนี้ สรก.-รับแทนกัน รหัส 2101020106 ยอดค้างนําส่งยกไปในงบทดลองตาม
ระบบ GFMIS ของสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มียอดจํานวนเท่าไร
คําตอบ จํานวน 470,091.40 บาท (74,460+72,425+15,680.39+280,334+27,192.01)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557
เรื่อง การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ข้อที่ 176. คําถาม บัญชีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี รหัส 4301020109 ยอดทางด้านเครดิตในงบ
ทดลองตามระบบ GFMIS ของสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มียอดจํานวนเท่าไร
คําตอบ จํานวน 1,317.60 บาท (476.61+840.99)
ที่มาของคําตอบ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0503.2/18911 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557
เรื่อง การยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
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