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การเบิกคารักษาพยาบาล
•

การเบิกคารักษาพยาบาล กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ใน สถานพยาบาลเอกชน โดยแนบหนังสือรับรอง
จากแพทยผูทําการรักษาวาเปนกรณีเรงดวนฉุกเฉินหากไมทําการรักษาจะเปนอันตรายตอชีวิต ซึ่งเปน
หลักเกณฑการเบิกจายคารักษาพยาบาลที่ไดยกเลิกไปแลว ไมสามารถนํามาเบิกจายการเบิกคารักษาพยาบาล
ได
•

การเบิกคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก หรือผูปวยใน สถานพยาบาลเอกชน นั้น ผูเบิกตอง
แนบแบบประเมินการไดรับการวินิจฉัยจากระบบการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน (Emergency Preauthorize ) ของ
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน วาเขาเกณฑเปนผูปวยฉุกเฉินวิกฤติตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ฯ
และเบิกจายเงินไดตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖ .๔/ว ๓๓๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคารักษาพายบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน และหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๖ .๔/ว ๗๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เรื่องซอมความเขาใจกรณีการเบิกคา
รักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
•

กรณี การเบิกคารักษาพยาบาล จาก สถานพยาบาลของรัฐ หนวยงาน ไมไดตรวจสอ บอัตรา
คาบริการสาธารณสุขที่กระทรวงการคลังกําหนด ใหเบิกคารักษาพยาบาลจากทางราชการได แตใหเบิกจาย
ตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ ทําใหเบิกเกินสิทธิ์
•

การเบิกคายานอกบัญชียาหลักโดยไมมีหนังสือรับรองของแพทยประกอบการเบิกจายซึ่งไม
สามารถนํามาเบิกจายเงินได มีการเบิกจายคาตรวจสุขภาพประจําป ๒ ครั้ง ภายในปงบประมาณเดียวกันซึ่ง
ไมเปนไปตามระเบียบฯกําหนด
การเบิกคาการศึกษาบุตร
•

หนวยงานใหเบิกคาการศึกษาบุตรตามจํานวนเงินที่สถานศึกษาเรียกเก็บ โดยไมไดตรวจสอบ
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายจากทางราชการได ทําใหเบิกเกินสิทธิ์ หนวยงานตองจัดทํา
ทะเบียนคุมการเบิกคา การศึกษาบุตรทุกราย ระบุอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายในแตละป
การศึกษาไวใหชัดเจน เพื่อใชควบคุมและปองการเบิกจายเงินเกินสิทธิ
การเบิกเงินคาเชาบาน
•

หนวยงาน ไมไดทําการตรวจสอบวา เปนการขอโอนยายตามคํารองขอของตนเองหรือไม (ซึ่ง
ตองหามตาม พรฎ .คาเชาบานขาราชการ พ .ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗) และไมไดจัดทําแฟมประวัติของผูเบิกคาเชา
บานรายบุคคลไว ทําใหไมสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของของแตละคนได
•

การตรวจสอบคําขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๗๒ก และแบบ ๖๐๐๕) พบวาเอกสารไมครบถวน
บางรายขาดสําเนาทะเบียนบาน สําเนาโฉนด หรือสําเนาสัญญาปลูกสรางบานกรณีกูเงินเพื่อปลูกสรางเอง

•

การเบิกคาเชาบาน ไมเปนไปตามระเบียบฯ ในการเบิกเงินแตละเดือน พบวา ขาราชการผูมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานบางรายรวบรวมใบเสร็จหลายเดือนมาเบิกในเดือนเดียว และการจายเงินเจาหนาที่การเงิน
เขียนเช็คสั่งจายในนามตนเองแลวนําเงินสดมาจายใหกับขาราชการผูมีสิทธิแตละราย
ขอเสนอแนะ
• ใหหนวยงานตรวจสอบวาเปน การขอโอนยายดวยตนเอง หรือไม กับกองการเจาหนาที่ พรอมทั้ง
จัดทําแฟมจัดเก็บรายละเอียดผูขอเบิกคาเชาบานรายบุคคล ใหถูกตองตามระเบียบฯ
กรณีที่พบวามีการ
เบิกจายไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใหเรียกเงินสงคืนคลัง
• การเบิกคาบาน ผูรับผิดชอบตองแจงใหผูใชสิทธิ์นําเอกสารมาประกอบการขอเบิกคาเชาบานให
ครบถวนกอนการพิจาณาเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด และเจาหนาที่ควรจายเงินผา นระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
การเบิกคาใชจายในการฝกอบรบ ประชุมสัมมนาที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด
• มีการเบิกจายคาใชจายฝกอบรม ประชุมสัมมนาที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด ของหัวหนา
หนวยงาน เปนจํานวนมาก โดยไม ไดขออนุมัติกรมฯ เพื่อเขารวมประชุมสัมมนาที่หนวยงานภายนอก เปนผูจัด
กอนการเดินทาง
ขอเสนอแนะ
การเบิกคาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก ระเบียบกําหนดใหสวน
ราชการตนสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานหนาที่เกี่ยวของ หรือเปนประโยชนตอสวนราชการเท านั้น
ตามจํานวนที่สมควร โดยคํานึงถึ งความจําเปน และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และใหผูเขารับการฝกอบรม
เบิกคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ไดเทาที่จายจริ ง แตไมเกิน
อัตราที่หนวยงานผูจัดฝกอบรบเรียกเก็บ
-

กรณีหัวหนาหนวยงานสวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคการขออนุมัติ การเดินทางเขา
รับการฝกอบรม สัมมนา กับหนวยงานภายนอก นั้น ตอง ไดรับ อนุมัติจากกรมปศุสัตว ใหเขารับการฝกอบรม
หรือประชุมสัมมนา กอน จึงจะสามารถเบิกคาใชจายที่เกี่ยวของได โดยทําหนั งสือขออนุมัติกรมฯ ผาน สํานัก /
กองตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติกรมฯผานกองการเจาหนาที่ เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงขออนุมัติใน
การเดินทางไปราชการเพื่อเขารับการฝกอบรมสัมมนากับปศุสัตวเขต ตามที่กรมไดมอบอํานาจไว ตอไป และ
ตองจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมฯเสนอหัวหนาสวนราชการตนสังกัด ภายใน ๖๐ วัน
-

หัวหนาหนวยงานสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคการ มีอํานาจพิจารณาอนุมัติสง
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ เขารวมฝกอบรม ประชุมสัมมนา ที่หนวยงาน
ภายนอกเปนผูจัดได ตามที่กรมฯมอบอํานาจไว และผูเขารับการฝกอบรม ตองจัดทํารายงานผลการเขารับการ
ฝกอบรมฯเสนอผูมีอํานาจอนุมัติภายใน ๖๐ วัน ตามระเบียบ
-

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และการเดินทางเขารับการฝกอบรม สัมมนา
• จากการสุมตรวจสอบการเบิกคาใชจายพบวา การเบิกคาใชจายใ นการเดินทางไปราชการซึ่งสวน
ใหญคณะผูเดินทางเบิกคาเชาที่พักแบบจายจริง แต ใหพนักงานขับรถยนตจางเหมาบริการ แยกเบิกคาเชาที่
พักแบบเหมาจาย จึงเปนการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบฯ

• ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับฯ “ในการเดินทางไปราชการ กรณีคาเชาที่พักใหเบิกตามบัญชี
หมายเลข ๓ โดยจะเบิกคาที่พักในลักษณะจายจริง หรือเหมาจายก็ได แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปน
หมูคณะ ตองเลือกเบิกคาเชาที่พักลักษณะเดียวกันทั้งคณะ (รวมทั้ง พนักงานขับรถยนตจางเหมาบริการ ) กรณี
เลือกเบิกคาที่พักแบบจายจริ ง ใหพักรวมกันสองคนขึ้นไปตอหนึ่งหอง และใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา
คาเชาหองพักคู เวนแต เปนกรณีที่ไมเหมาะสมที่จะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได
และผูดํารงตําแหนงทักษะพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ผอ .ระดับสูง บริหารระดับตน หรื อผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือ
เทียบเทาขึ้นไปจะเบิกในอัตราหองพักคนเดียวหรือหองพักคูก็ได สวนการเดินทางเขารับการฝกอบรมและการ
รวมในการจัดงานตางๆ ตองเบิกคาใชจายตามระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่ แกไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดใหเบิกคาเชาที่พักแบบจายจริงเทานั้น ไม
สามารถเบิกเหมาจายได”
• การเบิกคาใชจายในการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา พบบางโครงการฯหลักฐานจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมที่เบิกคาใชจาย คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ไมตรงกับบัญชีรายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรมที่
ไดรับอนุมัติแลว และบางรายมีชื่อเขารับการฝกอบรมเพียงบางวัน แตมีการลงลายมือชื่อและเบิกคาใชจาย
เปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มทุกวัน โดยเจาหนาที่ชี้แจงวาผูลงลายมือชื่อประสงคอยูชวยงานในการ
จัดฝกอบรมซึ่งไมสามารถเบิกคาใชจายได
• มีการเบิกคาวิทยากรเกินสิทธิ์ ไมเปนไปตามอัตราที่ระเบียบกําหนด
• การเบิกจายเงินคาใชจายเดินทางไปราชการชั่วคราวติดตอกันหลายวัน ไม ไดระบุเวลาไปกลับ ทํา
ใหไมสามารถสอบทานเวลาเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงได เพื่อประโยชนในการสอบทานและคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง
เห็นควรกําชับผูเดินทางระบุ เวลาไปกลับใหครบถวน ตามระยะเวลาที่ใชในการเดินทางไปราชการจริง
ขอเสนอแนะ
- หนวยงานตองกํากับดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน
ใบสําคัญคูจายกอนสงเ บิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบฯอยางเครงครัด กรณีพบการเบิกจายที่ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ระเบียบฯกําหนดตองชี้แจงใหเจาหนาที่ทุกคนทราบเพื่อจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
ปองกันไมใหเจาหนาที่ตองสงเงินคืนคลังเปนจํานวนมาก
- การเบิกคาเชาที่พัก กรณีการเดินทางเขารวมการประชุมสัมมนาและฝกอบรม สามารถเบิกคาเชา
ที่พักไดแบบจายจริงเทานั้น แต การเดินทางไปราชการ จะเบิกคาเชาที่พักในลักษณะจายจริงหรือเหมาจายก็ได
ซึ่งการเดินทางไปราชการแบบหมูคณะ ตองเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ และ หากเบิ กคา
เชาที่พักในลักษณะจายจริง หากเดินทางเปนหมูคณะใหพักรวมกันสองคนขึ้นไปตอหนึ่งหองโดยใหเบิกคาเชาที่
พักไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราคาเชาหองพักคู เวนแต เปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปน
ที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
- การเบิกคาใชจาย ผูเขารับการฝกอบรม เจาหนาที่ หรือผูที่เกี่ยวของ ตองเปนไปตามระเบียบฯ ขอ
๑๐ และเปนผูที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว กรณีที่มีความจําเปนตองเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเขารับ
การฝกอบรมตองไดรับอนุมัติแลวจึงจะเบิกคาใชจายได สวนเจาหนาที่ผูจัดฝกอบรม ตองพิจารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสม สําหรับ การเบิกคาตอบแทนวิทยากร กรณีที่ใหเจาหนาที่ของหนวยงาน เปนวิทยากร ตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ วา สมเหตุสมผล เหมาะสมจําเปนหรือไม อยางไร เปนเพียงการสอนงานภายในหนวยงาน
ตามปกติหรือไม

- การเบิกคาใชจายในการจัดประชุม สัมมนา และจัดฝกอบรม รวมทั้ง การโอนลางเงินยืมราชการ
ตองแนบหลักฐานเอกสารใหครบถวน ตั้งแต โครงการจัดฝกอบรม หนังสือขออนุมัติโครงการ หนังสือเชิญวิทยากร
หนังสือตอบรับจากวิทยากร หนังสืออนุมัติรายชื่อและหลักฐานการลงลายมือชื่อผูเขารวมผูเขารวมประชุม
สัมมนาหรือฝกอบรม หลักฐานการจายเงินคาเชาที่พัก คาสถานที่จัดประชุมฯ คาอาหาร คาวิทยากร
(ใบเสร็จรับเงิน/ ใบสําคัญรับเงินตัวจริง) สําเนาสัญญาเงินยืม และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง ฯ
• ไมไดติดตามหลักฐานการจายหรือใบเสร็จรับเงินของผูรับเงินมาแนบประกอบ

ใหครบถวน

ใบสําคัญคูจาย

• พบการเบิกจายเงินหลายรายการไมถูกตอง เบิก จายเงิ นเกิน กวาหลักฐาน ใบสําคัญ และไมพบ

หลักฐานการเบิกเกินสงคืนคลัง แนบประกอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย

• การวางฎีกาขอเบิกจากคลัง โดยไมไดตรวจสอบความถูกตอง ทําให ไมไดหักคาปรับตามสัญญา

ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามระเบียบและแจงหัวหนาหนวยงาน เรื่องการ หักคาปรับ กรณีสงมอบ
ไมตรงตามสัญญา ทําใหสวนราชการเสียหาย
• วางฎีกาขอเบิกเงินฝากคลัง เพื่อถอนคืนหลักประกันสัญญา โดยไมไดตรวจสอบความถูกตอง ทํา

ใหไมไดริบหลักประกันสัญญา ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามระเบียบและแจงหัวหนาหนวยงาน
กรณีผูขาย/ผูรับจาง ตามผิดเงื่อนไขสัญญา ทําใหสวนราชการเสียหาย
• การวางฎีกาขอเบิกจากคลัง ไมไดหัก ภาษี ณ ที่จาย ตามระเบียบกําหนด

• การประทับขอความ “จายเงินแลว” และลงลายมือชื่อ พรอม ชื่อตัวบรรจงและวันเดือนปที่จาย

เพื่อรับรองการจายในหลักฐานการจายไมครบถวนถูกตองตามระเบียบฯกําหนด
ขอเสนอแนะ

- การจัดทําทะเบียนคุมฎีกาขอเบิก ใหเรียงตามลําดับรายการที่ขอเบิกจากคลัง เสนอหัวหนา
หนวยงานอนุมัติ ตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจายใหถูกตองกับรายการเบิกเงินจากคลัง บันทึกรายการให
ถูกตอง การแกไขรายการใหขีดฆาทั้งรายการและบันทึกใหมใหถูกตอง ใหผูอนุมัติลงลายมือชื่อกํากับการแกไข
ดวย เพื่อเปนการควบคุมไมใหเปนการแกไขภายหลังไดรับอนุมัติใหตั้งรายการฎีกาขอเบิกเงินจากคลัง รักษา
ความสะอาดเรียบรอย รายการที่แจงยกเลิกใหตรวจสอบวามีการรับเ งินจากคลังหรือไม ถาพบวายกเลิกไมทัน
ไดรับเงินจากคลัง ไมวาโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของหนวยงานหรือเขาบัญชีธนาคารผูมีสิทธิรับเงิน ใหรีบ
ดําเนินการสงเงินคืนคลังทันที เก็บหลักฐานที่เกี่ยวของใหครบถวน ใหสามารถตรวจสอบได
- ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน มีหนาที่ในการตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ไดรับอนุญาตไดจายและใหสั่งอนุมัติการจายเงิน พรอม ลงลายมือชื่อในหลักฐาน
การจายหรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหนางบหลักฐานการจายก็ได
- การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ ดังนั้น เมื่อมีการจายเงินให
เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแลว ใหเจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายติดตามหลักฐานการจายเงิน
(ใบเสร็จรับเงิน ) มาแนบใบสําคัญคูจายใหครบถวน ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาต ร ๑๐๕ กําหนดใหผูรับเงิน

(ผูขายหรือผูรับจาง ) มีหนาที่ในการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูจายเงินทุกครั้ง
หรือไม

ไมวาตองการใบเสร็จรับเงิน

- ใบสําคัญคูจายที่จายเงินแลว เจาหนาที่ผูจายเงินตองประทับขอความ “จายเงินแลว ” พรอม ลง
ชื่อรับรองการจาย ระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง และ วัน เดือน ป ที่จายในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบและปองกัน การเบิกจายซ้ํา และใหจัดเก็บรักษาหลักฐานการจายและใบสําคัญคู
จายแตละเดือนใหถูกตองครบถวน เรียบรอยภายในสิ้นเดือนถัดไป พรอมทั้ง เก็บรักษา ใบสําคัญคูจายไวในที่
ปลอดภัย มิใหสูญหายหรือเสียหายและสามารถตรวจสอบได
- สวนราชการมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายใหแกผูรับเงินได กรณีซื้อ /จางจากบุคคลธรรมดาตั้งแต
๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และกรณีซื้อหรือจางนิติบุคคล ตั้งแต ๕๐๐ บาทขึ้นไป ตองหักรอยละ ๑ ของ จํานวนเงิน
คาสินคาหรือคาบริการ (ไมรวม VAT) และตองออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหถูกตองทุกครั้ง
การควบคุมและการบริหารงบประมาณ
•

การควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร หนวยงาน ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณ เพื่อควบคุมการเบิกจายเงินงบป ระมาณใหเรียบรอย ไมสามารถตรวจสอบได ความถูกตองของการ
เบิกจายเงินในแตละกิจกรรมหลัก กิจกรรมยอยตามภารกิจ ที่ไดรับงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่กรม ฯ
กําหนดได มีความเสี่ยงที่จะมีการเบิกจายเงินไมตรงภารกิจของกิจกรรม หรือ เบิกเกินกวางบประมาณที่ไดรับ
ของกิจกรรมนั้นๆ
ขอเสนอแนะ
- ให หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ บันทึกรายละเอียด แยกตามแผนงาน /โครงการ/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย ตามรหัสงบประมาณที่รับจากกรมฯกําหนดในแตละภารกิจ ใหครบถวนทุกรายการ
- บันทึกรายละเอียดการรับและเบิกจายเงินใหถูกตองครบถวน ใหสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ตางๆ ได และใหแตละ สวน/ฝาย บันทึกควบคุมการรับและการเบิกจายเงินงบประมาณแตละภารกิจ ในสวนที่
เกี่ยวของ ในลักษณะเดีย วกัน เพื่อ บริหาร งบประมาณในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ ไดอยางถู กตอง พรอมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตองของเงินงบประมาณระหวางกัน และตรวจสอบความถูกตองของการใชจายเงิน
งบประมาณในระบบ GFMIS เปนประจําทุกเดือน
ดานการรับเงิน เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
•

การรับและการนําเงินสงคลัง หนวยงานไมไดบันทึกขอมูลการรับ เงิน และการนําเงินสงคลังใน
ระบบ ภายในวันที่เกิดรายการ ซึ่งไมเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด ทําให รายงานเงินคงเหลือประจําวันที่
หนวยงานจัดทําไมตรงกับรายงานเงินคงเหลือในระบบ และรายงานทางการเงินในระบบไมตรงกับเอกสาร
หลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
•

การเก็บรักษาเงิน หนวยงาน มีกุญแจตูนิรภัย ๒ สํารับ เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ .ศ. ๒๕๖๒ แตเก็บ
รักษากุญแจไวที่เจาหนาที่การเงินทั้ง ๒ สําหรับ

•

ขอเสนอแนะ ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ .ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๘๕ ใหมอบกุญแจตูนิรภัย ๑ สํารับ
และรหัสตูนิรภัยใหกรรมการเก็บรักษาเงิน อีกสํารับที่เหลือใหนําฝากเก็บรักษาไวในลักษณะหีบห อ ดังนี้
- สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง สําหรับสาวนราชการใน ราชการบริหาร
สวนกลาง
- สําหรับสวนราชการสวนกลางที่มีสํานักงานในสวนภูมิภาค และสวนราชก ารบริหารสวนภูมิภาค
ใหเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัย และเห็นควรใหหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาการเก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงิน
• หนวยงานมีการจัดเก็บ เงิน เปนจํานวนมาก แตการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงิน ไมเรียบรอย ไมพบรายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป ไมสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ของจํานวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมดได
ขอเสนอแนะ
- ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ตามหลักฐานรายงานขอเบิกใบเสร็จรับเงินและ
รายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป ที่ขอสําเนารายงานจากฝายพัสดุกองคลัง และการเบิกใบเสร็จรับเงินไป
ใชในการจัดเก็บเงิน พรอมทั้ง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของจํานวนใบเสร็จรับเงิน เลมที่ใด เลขที่ใด ให
ถูกตองครบถวน จัดเก็บใหเรียบรอย ใหสามารถตรวจสอบได
ดานการจัดซื้อจัดจาง
• การตรวจสอบเอกสารการ จัดจางกอสรางอาคาร ดวย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบหลายรายการ เชน
- ไมพบเอกสารการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคาใน
เว็บไซดหนวยงาน ซึ่งไมปฏิบัติตาม พรบ .มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๓ ประกอบระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ขอ ๑๑
และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
- การจางกอสรางไมไดแตงตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทําแบบรูปรายการกอสราง ซึ่งไมเปนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑
- รายงานขอซื้อขอจางไมถูกตองครบถวนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๒
คือ ไมระบุเหตุผลความจําเปน และหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ และระบุราคากลางไมถูกตอง
- การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ไมไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งไมเปนไปตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง
ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๕
- ประกาศประกวดราคาจางไมไดระบุราคากลาง ซึ่งไมเปนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ฯ
พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๔๓ “ใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดร าคาอิเล็กทรอนิกส พรอมประกาศ
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ” และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
- การกําหนดเวลาที่ตองใชพัสดุไมตรงกัน คือ รายงานขอซื้อขอจางกําหนดงานแลวเสร็จภายใน
๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญ ญา แตเอกสารประกวดราคาฯ กําหนดแลวเสร็จไมเกิน ๑๘๐ วันนับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน

- กําหนดอัตราคาปรับไมถูกตอง คือ กําหนดอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคางานจาง ซึ่งตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ขอ ๑๖๒ “ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวใน อัตรารอยละ
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท”
- รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ไมไดรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติผูมีผลประโยชนรวมกัน หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ผล
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกรายพรอมเหตุผลการพิจารณา ซึ่งไมปฏิบัติตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๕๕
- ไมพบหลักฐานการนําสงสําเนาสัญญาตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไปให สตง . และสรรพากร
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทําสัญญา ซึ่งไมปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๑๖๔
- หัวหนาหนวยงานของรัฐไมไดพิจารณาสั่งการในรายงานขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัด
จางประจําป รายงานผลและขอความเห็นชอบราคากลาง รายงานขอซื้อขอจาง และรายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
- การทําสัญญาจางไมไดระบุเอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาที่มีสาระสําคัญ เชน แบบรูป
รายการละเอียด ใบแจงปริมาณงานและราคา ใบเสนอราคาฯลฯ แตไดเพิ่มเติมตอนแกไขบันทึกแนบทาย
สัญญา
- ไมไดแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางให สตง .ทราบ กรณีราคาของผูเสนอราคาที่
สมควรจางแตกตางจากราคากลางตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป
- การจัดทําสัญญาจางกอสรางไมสัมพันธกับเอกสารประกวดราคาฯ คือคาจางและการจายเงิน
ในเอกสารประกวดราคากําหนดเปนราคาเหมารวมแตทําสัญญาเปนราคาตอหนวย และไมไดกําหนดมาตรฐาน
ฝมือชาง แตบันทึกขอตกลงแนบทายแกไขคาจางและการจายเงินภายหลัง
ขอเสนอแนะ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของศึกษาและทําความเขาใจและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและตรวจรับพัสดุ
ตองใหชางผูควบคุมงาน บันทึกรายงานในหนังสือสงมอบตอหนาประธานคณะกรรมการตรวจรับ
การจัดซื้อ วัสดุยา เวชภัณฑ และอาหารสัตว
•

การจัดซื้อวัสดุ โดยเฉพาะ วัสดุยา เวชภัณฑ และอาหารสัตว
ไมไดตรวจสอบรายการวัสดุ
คงเหลือกอนการประมาณการจํานวนที่ตองจัดซื้อทําใหมีการจัดซื้อวัสดุบางกรณีมากเกินกวาความตองการใช
จริง มีความเสี่ยงที่วัสดุจะเสื่อมสภาพหรือหมดอายุกอนใชงานไดทัน
•

การจัดซื้ออาหารสัตว หญาแหงอัดฟอน และวัสดุยาและเวชภัณฑ โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง
สวนมากไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว และไมไดแจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใหผูขายทราบอยางชัดเจน ซึ่งตามระเบียบฯกําหนดให การซื้อ/จางทุกครั้งตองกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุและรายละเอียดของงานจางใหชัดเจนตามวัตถุประสงค ของการใชงานอยางแทจริง ซึ่ง กรมฯ
ไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไวใหแลวหลายรายการ เชน วัสดุอาหารสัตว วัสดุการเกษตร
วัสดุยาเวชภัณฑ ฯลฯ แตหากหนวยงานตองการรายละเอียดที่นอกเหนือไปจากที่ประกาศไวใหขออนุมัติเปน
รายกรณีไป
•

การจัดซื้อวัสดุอาหารสั ตว สัญญา/ใบสั่งซื้อ กําหนดให ผูขายสงมอบ ณ สถานที่แหงหนึ่ง แตทุก
ครั้ง หนวยงานใหผูขายจะนําวัสดุมาสงมอบไวอีกที่หนึ่งที่ระยะทางการเดินทางใกลและสะดวกกวา โดยทาง
หนวยงานเปนผูดําเนินการขนสงวัสดุไปยังจุดหมายปลายทางเอง ซึ่งกรณีดังกลาวทําใหสวนราชการตองซื้อวัสดุ

ในราคาสูงเกินควรไดเพราะผูขายอาจรวมคาขนสงไปยังปลายทางตามสัญญาไวดวยแลว และทําใหสวนราชการ
ตองเสียคาใชจาย/คาน้ํามันฯ เพื่อขนสงอาหารสัตวไปยังจุดหมายเพิ่มขึ้นดวย
•

เจาหนาที่พัสดุ ไมไดสําเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ /งานจางใหคณะก รรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบจํานวน คุณสมบัติ คุณลักษณะของพัสดุ รวมทั้งหลักฐานตางๆ
เชน หนังสือแจงการสงมอบ แจง Lot.No ใบรับรองคุณสมบัติ /สวนประกอบ (Certificate of Analysis)
ใบรับรองอื่นๆ ฯลฯ ใหถูกตองครบถวนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/สัญญา/ขอตกลงที่กําหนดไว อีกทั้ง
ไมไดแนบหลักฐานตางๆประกอบรายงานผลการตรวจรับพัสดุใหครบถวน กอนลงลายมือชื่อในรายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุ
•

การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมไดตรวจนับจํานวนที่ไดรับทั้งหมด หรือ
ตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัติใหเปนไปตามขอตกลง สัญญา หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไวทุก
ครั้ง แตจะสุมตรวจนับ สุมทดสอบ สุมชั่งน้ําหนักฟอนหญาบางเปนครั้งคราวโดยไมมีหลักเกณฑที่แนนอน
โดยเฉพาะกรณียาและเวชภัณฑ และอาหารสัตว สวนมากไมพบหนังสือแจงรุนการผลิตที่จะสงมอบ ไมพบ
หลักฐานแสงผลการตรวจวิเคราะหที่สามารถยืนยันคุณสมบัติของวัสดุที่สงมอบได จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจไดรับ
ยาและเวชภัณฑ และ อาหารสัตว ไมครบถวนตามจํานวน และไมเปนไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
กําหนดไว
•

การบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ไมไดบันทึกตามรายการรับตามวันที่ไดรับของจริง /ตามใบสงของยอยที่
ไดรับและไมไดบันทึกตามจํานวนและวันที่เบิกจายวัสดุไปจริง แตบันทึกรับตามวันที่และจํานวนตามใบสงของที่
ใชเบิกจายเงิน และบันทึกจายตามจํานวนที่ควรจะเปน
•

กรณีการเบิกจายวัสดุใหหนวยงานอื่นไมไดจัดทําหลักฐานการเบิกจาย หรือ หลักฐานการสงมอบรับมอบระหวางกันไว อีกทั้ง ไมไดบันทึกรายการเบิกจายไวใหครบถวน
•

พบการเบิกจายเงินคาหญาแหงและอาหารโคกอนไดรับพัสดุครบถวนตามสัญญา /ใบสั่งซื้อ และ
จากบัญชีคุมที่เจาหนาที่คลังอาหารบันทึกไว มีจํานวนวัสดุที่ไดรับมาจริง ไมครบตามจํานวนวัสดุที่เบิกจายเ งิน
แลวเทานั้น ซึ่ง หนวยงานไมสามารถแสดงหลักฐานใบสงของยอยจากผูขายและชี้แจงสาเหตุของวัสดุที่ขาด
จํานวนได
หลักประกันสัญญา
• หลักประกันที่พนขอผูกพันแลว แตหนวยงานยังไมคืนใหแกคูสัญญา ซึ่งการไมปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯ กําหนด อาจะทําใหเกิดขอรองเรียนจากผูขาย /ผูรับจางได และไมพบหลักฐานการตรวจสอบความ
ชํารุดบกพรองกอนครบกําหนดการรับประกันตามสัญญา
• หนวยงาน ตอง เรงดําเนินการคืนหลักประกันดังกลาวใหแลวเสร็จ และกําชับเจาหนาที่ ใหศึกษา
และปฏิบัติไปตามระเบียบ โดยเครงครัด จัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาใหครบถวน ตรวจสอบความถูก
ตองขอหลักประกันสัญญาที่รับเปนตัวเงินและนําฝากคลังไว วาตรงกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากคลัง ใน
• พบการจางเหมาบริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย กับองคการสงเคราะหทหารผานศึก (อผ
ศ.) แตไมไดเรียกรั บหลักประกันสัญญาไว ซึ่งองคการสงเคราะหทหารผานศึก ไมเขาตามหลักเกณฑขอยกเวน
ไมตองวางหลักประกันตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางฯ ขอ ๑๖๙ เพราะเปนองคการของรัฐเพื่อการกุศล ไมใช

รัฐวิสาหกิจหรือสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติองค การสงเคราะห
ทหารผานศึก พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๖ และไมใชสวนราชการตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นไว
ดานการควบคุมพัสดุ
• บางหนวยงานไมจัดทําบัญชีคุมวัสดุ
• จากการสุมตรวจนับวัสดุสิ้นเปลือง บางหนวยงานวัสดุมียอดคงเหลือในทะเบียนคุมไมตรงกับ
รายการที่ตรวจนับได และไมไดจัดทําใบเบิกพัสดุ ทําใหไมสามารถตรวจสอบการควบคุมพัสดุไดตามระเบียบฯ
• จากการสุมตรวจรายการครุภัณฑและรถราชการ พบวาการบันทึกรายการไมครบถวนและไมติด
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑที่ตัวครุภัณฑ
ขอเสนอแนะ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบฯ พัสดุโดยเครงครัด

