กิจกรรม COP
เรื่ อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่าย
ในการบริหารงานของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553
ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ ห้ องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ อง 123
โดย
สานักตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำถำม
การเบิกค่ าพาหนะรับจ้ าง ผู้เบิกได้ เบิกค่ าผ่ านทางพิเศษ รวมไว้ ด้วยได้ หรื อไม่

คำตอบ
ไม่ ได้ ผู้เบิกสามารถเบิกจ่ายได้ เฉพาะค่าพาหนะรับจ้ างเท่านัน้ ส่วนค่าผ่านทางพิเศษไม่สามารถ
เบิกได้ ตามระเบียบ โดยจะเบิกได้ ในกรณีรถยนต์ของส่วนราชการและรถยนต์ส่วนตัวซึง่ จาเป็ นต้ อง
เดินทางโดยผ่านทางด่วนพิเศษ และนาใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้
- รถยนต์ ของส่ วนราชการ หมายความว่า รถยนต์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถประจาตาแหน่ง ซึง่ ส่วนราชการ
ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารซื อ้ การเช่ า การยื ม หรื อ รั บ บริ จ าคหรื อ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
ต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ และขึ ้นทะเบียนเป็ นครุภณ
ั ฑ์ของส่วนราชการนัน้
- รถยนต์ ส่วนตัว หมายความว่า รถยนต์ของข้ าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจาตาแหน่งสาหรับข้ าราชการผู้มีสิทธิได้ รถประจาตาแหน่งที่ได้ จดั หามาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิราชการ

คำถำม
ค่ าจัดซือ้ ส.ค.ส. , ค่ าจัดส่ ง ส.ค.ส. ค่ านา้ ชากาแฟในสานักงาน ค่ าของขวัญงานวันเด็ก วัน
ขึ น้ ปี ใหม่ ของช าร่ วย รวมถึ ง ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกั บบ้ านพั กราชการที่ ผ้ ู พั กอาศั ย ต้ องออก
ค่ าใช้ จ่ายเอง เช่ น ค่ าวัสดุสิน้ เปลือง การเปลี่ยนก๊ อกนา้ หลอดไฟฟ้ า การกาจัดสิ่งปฏิกูล
สาหรับบ้ านพักราชการที่มีผ้ ูอยู่อาศัย สามารถเบิกได้ หรื อไม่

คำตอบ
ค่าใช้ สอย ถือเป็ นรายจ่ายสาหรับการบริ หารงานประจาตามอานาจหน้ าที่ของหน่วยงานหรื อที่เป็ น
ผลสืบเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในแผนงบประมาณเพื่อให้ มาซึ่งบริ การ (ยกเว้ น
บริ การสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม) แต่ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
เพื่อบัตรอวยพรใน เทศกาลต่างๆ (ส.ค.ส.) ถือเป็ นหนึ่งใน 6 ประเภทค่ าใช้ สอยที่ไม่ สามารถ
เบิกจ่ ายได้

คำถำม
การเบิกค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่มที่ใช้ ในการประชุมราชการ จะเบิกตามระเบียบการทรวง
การคลัง ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่ างประเทศ พ.ศ.
2549 หรือ ระเบียบกระทรวงการ คลังว่ าด้ วยการบริหารงานของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553

คำตอบ
การประชุมราชการถ้ าไม่ เข้ าเงื่อนไขตามคานิยามของการฝึ กอบรมตามระเบียบการทรวงการ
คลัง ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ให้
เบิก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการบริหารงานของส่ วนราชการ พ.ศ.2553

คำถำม
การเช่ าวัตถุมงคลสามารถเบิกจ่ ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการบริหารงาน
ของ ส่ วนราชการ พ.ศ.2553 ได้ หรือไม่ อย่ างไร

คำตอบ
ไม่ สามารถเบิ ก จ่ ายได้ เนื่ อ งจากวัต ถุ ม งคลไม่ ใ ช่ วัส ดุ ต ามประเภทจ าแนกรายจ่ า ยตาม
งบประมาณ ของสานักงบประมาณที่สว่ นราชการนามาใช้ ในแผนงานโครงการ

คำถำม
ค่ าหนังสือพิมพ์ สามารถเบิกจ่ ายจากงบประมาณได้ หรือไม่

คำตอบ
สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ กาหนดให้ สว่ นราชการเจ้ าของงบประมาณหรื อผู้ได้ รับมอบหมาย
ใช้ ดลุ พินิจในการเบิกจ่ายได้ ตามความจาเป็ นเหมาะสม เพราะค่าใช้ จ่ายในการจัดซื ้อหนังสือพิมพ์
หรื อหนังสือต่างๆ สาหรับใช้ ในการปฏิบตั ิราชการไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานตาม
ภารกิ จปกติของส่วนราชการโดยตรง แต่เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึน้ เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ หรื อเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการนาหลักวิชาการจากหนังสือมาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ การดาเนินหน้ าที่ราชการสัมฤทธิ์ ผลยิ่งขึน้ หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจาเป็ น
ก็อาจพิจารณาจัดซื ้อไว้ เป็ นส่วนกลาง

คำถำม
การเบิกค่ าหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ในประเภทเดียวกัน เช่ นหนังสือประมวลกฎหมายและ
ระเบียบ การคลังเพื่อใช้ ในการปฏิบตั ริ าชการโดยส่ วนรวมในส่ วนราชการเดียวกันสามารถ
ซือ้ และเบิกจ่ ายได้ ครัง้ ละกี่เล่ ม

คำตอบ
สามารถซื ้อและเบิกจ่ายได้ โดยให้ อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ าส่วนราชการเจ้ าของงบประมาณ หรื อผู้
ได้ รับมอบหมายใช้ ดลุ พินิจในการเบิกจ่ายได้ ตามความจาเป็ นเหมาะสม

คำถำม
การเบิกจ่ ายค่ าฟิ ล์ มกรองแสงติด รถยนต์ ของทางราชการ หัวหน้ าส่ วนราชการหรื อผู้ ท่ ี
ได้ รับมอบหมาย สามารถใช้ ดุลพินิจในการอนุมัติเบิกค่ าใช้ จ่ายระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการบริหารงานของส่ วนราชการ พ.ศ.2553 ได้ หรือไม่

คำตอบ
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่า ด้ วยการบริ ห ารงานของส่ว นราชการ พ.ศ.2553 ก าหนดให้
หัวหน้ าส่วนราชการเจ้ าของงบประมาณหรื อผู้ได้ รับมอบหมายใช้ ดลุ พินิจในการเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริ ง
ส าหรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บัติ ร าชการหรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ โดยวัส ดุดัง กล่ า วจะต้ อ ง
เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่หรื อตามนโยบายของทางราชการ

คำถำม
การจั ด ท าโล่ ใ ห้ กั บ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งประจ าที่เ กษี ย ณอายุ ถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยและ
เบิกจ่ ายได้ หรือไม่

คำตอบ
สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้ อ 12 ลาดับ 9

คำถำม
การขออนุญาตจ้ างเหมาบริ การรถยนต์ ตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อวางเบิกสามารถนาค่ าผ่ าน
ทางพิเศษ มาเบิกกับส่ วนราชการได้ หรือไม่

คำตอบ
ไม่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากค่ า ผ่ า นทางพิเ ศษ ค่ า บริ ก ารจอดรถในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการ
เบิกจ่ ายสาหรั บ รถยนต์ ของส่ วนราชการเท่ านั น้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการ บริ หารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้ อ 12 ลาดับ 20 หากมีการ
กาหนดการจ้ า งเหมาบริ ก าร รถยนต์ ร าคารวมค่ า เช่ า และค่ า ผ่า นทางพิ เ ศษไว้ แ ล้ ว ก็ ส ามารถ
เบิกจ่ายได้ ตามข้ อกาหนดตกลงราคาจ้ างเหมาบริ การรถยนต์ ตามระเบียบพัสดุฯ

คำถำม
การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการโดยใช้ พาหนะส่ วนบุคคล และมีค่าผ่ านทางพิเศษ
เกิดขึน้ สามารถนาค่ าผ่ านทางพิเศษเบิกเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (ค่ าพาหนะ) ได้
หรือไม่

คำตอบ
ไม่ได้ เนื่องจากค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริ การจอดรถในการเดินทางไปปฏิบตั ิราชการเบิกจ่าย สาหรับ
รถยนต์ของส่วนราชการเท่านัน้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้ อ 12 ลาดับ 20

คำถำม
กรณีออกไปปฏิบัติราชการปกติ (ไม่ ใช่ การเดินทางไปราชการหรื ออบรม สัมมนา) โดยขอ
ใช้ รถราชการ แต่ ในวันนัน้ หน่ วยงานไม่ สามารถจัดรถราชการให้ ได้ ผ้ ูปฏิบัติงาน สามารถ
เบิกค่ าพาหนะรับจ้ างได้ หรือไม่

คำตอบ
เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานของส่วนราชการ
พ.ศ.2553 ข้ อ 12 โดยมี ห ลัก ฐานการขอเบิ ก คื อ ใบรั บ รองแทนการจ่ า ยเงิ น (แบบ บก 111)
ใบขอใช้ รถ (แบบ 3) ซึ่ ง เจ้ าหน้ าที่ ย านพาหนะแจ้ งว่ า ไม่ ส ามารถจั ด รถให้ ได้ และหนั ง สื อ
ที่ผ้ อู านวยการอนุมตั ิให้ เบิก โดยไม่ต้องเขียนรายงานเดินทางฯ

คำถำม
การประชุมราชการ และการประชุมอบรมต่ างกันอย่ างไร

คำตอบ
- การประชุ มราชการ หมายถึง การประชุมในเนือ้ งานที่เกี่ ยวข้ องกับภารกิ จของส่วนราชการ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาผลการประชุมไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

- การประชุมอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการฯลฯ โดยมี
โครงการและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล แต่ไม่มีการรับปริ ญญาและ
ประกาศนียบัตร

คำถำม
ค่ าธรรมเนียมในการคืนบัตรหรื อเปลี่ยนบัตรโดยสาร กรณีเจ็บป่ วยไม่ สามารถเดินทางได้
สามารถเบิกค่ าธรรมเนียมฯ ได้ หรือไม่

คำตอบ
เบิกไม่ ได้ โดยจะเบิกได้ เฉพาะกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการหรื องดเดินทาง หรื อเหตุสดุ วิสยั
อื่นๆ ที่เกิดจากส่วนราชการเป็ นเหตุ มิใช่ตวั ผู้เดินทางเป็ นเหตุ

คำถำม
เจ้ า หน้ า ที่ท่ ีไ ด้ รั บ มอบหมายเข้ า ร่ วมพระราชพิธี งานรั ฐ พิธี และงานต่ า งๆ นอกเวลา
ราชการ สามารถเบิกค่ าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการได้ หรือไม่

คำตอบ
เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยอนุโ ลม และให้ ง ดเบิ ก ค่ า ตอบแทนอื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกัน จาก
ทางราชการอีก (ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๓)

คำถำม
การเบิกค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ ได้ ในกรณีใดบ้ าง

คำตอบ
- คณะกรรมการ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตัง้ ตามกฎหมายโดยพระบรมราชโองการ ประธานรั ฐ สภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี เจ้ าสังกัด
ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจาก ครม.
- อนุกรรมการ ซึง่ ที่ได้ รับแต่งตังตามกฎหมายฯลฯ
้
(เหมือนคณะกรรมการ) หรื อโดยคณะกรรมการ
ทีมีการกาหนดอานาจหน้ าที่ให้ แต่งตังอนุ
้ กรรมการได้
- ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ ซึ่งได้ รับแต่งตังตามบทบั
้
ญญัติแห่งกฎหมายหรื อโดยประกาศพระบรม
ราชโองการ ให้ เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

คำถำม
คณะทางานที่แต่ งตัง้ โดยคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการที่มีสิทธิได้ รับเบีย้ ประชุม จะ
สามารถเบิกค่ าเบีย้ ประชุมได้ หรือไม่

คำตอบ
เบิกไม่ ได้ เพราะคณะทางานไม่ได้ รับการแต่งตังตามกฎหมายโดยพระบรมราชโองการ
้
ประธาน
รัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี เจ้ า
สังกัด ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจาก ครม.

